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Málo známý „Czech-made“ příspěvek molekulové vědě: 100 let čísel symetrie

kých částic. K tomu se dopracoval8 Wolfgang Pauli přes,
po něm nazvaný, vylučovací princip9, racionalizující obsazování elektronových hladin v atomech. Postulát o symetrii/antisymetrii vlnové funkce vede k redukci možných
stavů – např. u homonukleární diatomické molekuly na
polovinu, neb z tohoto postulátu plynoucí požadavek splňuje jen polovina rotačních kvantových stavů. Odtud pro
homonukleární diatomické molekuly i v rámci kvantového
popisu vyplývá jejich číslo symetrie σ=2 (podrobnější rozbor vyžaduje i uvažování10 jaderného spinu).
Ignorování čísla symetrie při výpočtu entropie by
vedlo k podstatné chybě v její hodnotě, jmenovitě o velikosti Rlnσ (kde R je plynová konstanta). Proto se zahrnutí
čísel symetrie při výpočtech termodynamických veličin
z molekulových parametrů rychle ujalo, původně
i s explicitními referencemi11,12 na práce Ehrenfesta a Trkala. V novější době se však už takové provázání
s původními autory pohříchu většinou nevyskytuje, takže
Trkalův podíl je i v jeho vlasti prakticky neznámý13–15.
U symetričtějších molekul je číslo symetrie vyšší, např.
σ=12 pro CH4. U nerigidních molekul, např. molekul
s vnitřní rotací16, může úhrnné číslo symetrie nabýt pozoruhodně vysokých hodnot – kupř. pro tetramethylmethan
je σ =12 ‧ 34= 972, pokud u každé methylové skupiny připustíme (volnou) vnitřní rotaci s jejím vlastním číslem
symetrie 3. Pozoruhodně vysoká čísla symetrie se vyskytují i u některých fullerenů jako7 σ=60 pro C60 nebo σ=10 pro
C70 (ikosaedrická grupa symetrie Ih je do té míry vzácná,
že některé zavedené výpočetní programy dosud nedokáží 17
C60 přiřadit správné číslo symetrie). Význačnou důležitost
mají čísla symetrie pro stability metalofullerenů, neb rychlé vnitřní rotace enkapsulátů efektivně rekonstruují18,19
symetrii prázdných uhlíkatých klecí. Zvláštní pozornost je
též třeba věnovat číslům symetrie aktivovaných komplexů20.
Po návratu z Holandska se již vyjasnila otázka Trkalova místa, na nyní už Přírodovědecké fakultě UK, která se
v r. 1920 oddělila od Filosofické fakulty (z PřF UK pak
Trkal přešel na MFF UK vytvořenou v r. 1952). Zde se již
začátkem r. 1921 mohl i habilitovat21. Při pobytu v ruském
zajetí směl totiž od počátku r. 1917 přednášet na univerzitě
v Permu (nejstarší ruská univerzita na Urale a na východ
od něj, byla založena až v r. 1916). Zde se pak v r. 1918
habilitoval22 s prací o teplotě posuvného kontaktu při zapnutí elektrického proudu. A na základě této práce pak
proběhla i jeho habilitace v Praze, vzhledem k uznané
praxi v přednášení na Rusi, dokonce bez habilitační přednášky. Naopak život Paula Ehrenfesta skončil už v roce
1933 – tragicky po atace deprese, podobně jako život jeho
vídeňského učitele Ludwiga Boltzmanna. V r. 1937 se
Trkal stává děkanem PřF UK, tím byl pak zvolen i v r.
1945 po znovuotevření vysokých škol. Tehdy se nešťastně
podílel na zákazu přednášení23 Jaroslavu Heyrovskému
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Začátkem r. 1919 se do Prahy z ruského zajetí vrátil
Viktor Trkal, absolvent studia matematiky a fyziky na
Filosofické fakultě C.k. české university Karlo-Ferdinandovy. Ten byl sice už k 1. 7. 1914 ustanoven asistentem na Ústavu teoretické fyziky, leč vzápětí ho RakouskoUhersko povolalo do války. Po návratu však vznikly byrokratické nejasnosti kolem jeho asistentského místa, a tak si
Trkal vyjednal1 devítiměsíční stáž v Holandsku, na univerzitě v Leidenu, kde známou postavou na fyzice byl Hendrik A. Lorentz, nobelista z r. 1902. Jako autor Lorentzovy
transformace souvisící s teorií relativity měl kontakty
s Albertem Einsteinem. Nicméně klíčovým spolupracovníkem v Leidenu byl pro Trkala Lorentzův nástupce Paul
Ehrenfest. Ten se narodil ve Vídni, ale jeho předci pocházeli z moravského městečka Loštice, známého židovskou
komunitou. Ehrenfestova manželka byla původem
z Kyjeva a on sám několik let působil v Petrohradě.
V r. 1912 navštívil Einsteina v Praze, byla i možnost, že se
v Praze stane jeho nástupcem, ale nakonec přednost dostal
Leiden, kde ho naopak z Berlína navštěvoval Einstein.
V Leidenu se s Einsteinem tak mohl seznámit i Trkal.
Hlavním výsledkem Trkalova leidenského pobytu
byla společná práce s Ehrenfestem, která vyšla holandsky2,
anglicky3, a po přepracování i německy4. Fakticky jde
o Trkalovu práci s nejvíce chemickým obsahem, jak ukazuje i její název: Odvození disociační rovnováhy z teorie
kvant a na něm založený výpočet chemických konstant.
I když se v názvu zmiňuje kvantová teorie, jde o původní
Planckovu kvantovou koncepci – Schrödingerova rovnice
byla zveřejněna až o pět let později5. Zvláštní pozornost
věnovali konfiguračnímu integrálu6 za speciální situace,
kdy molekula vykazuje rotační symetrii – jako třeba dvojčetná osa symetrie u homonukleární diatomické molekuly.
Pro takovéto symetrické molekuly pak zavádějí jejich čísla
symetrie σ, která značí počet ekvivalentních orientací vytvořených rotacemi kolem os symetrie. Ta jsou určena7
řádem rotační podgrupy od bodové grupy symetrie dané
molekuly – např. 2 v případě homonukleárních diatomických molekul.
Čísla symetrie později logicky vyplynula i z kvantové
mechaniky, a to s pomocí postulátu o symetrických vlastnostech vlnové funkce při formální výměně dvou identic215
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z titulu domnělé kolaborace (šlo o monografii pro vídeňské nakladatelství z r. 1941 a spolupráci s Johannem
Böhmem z Německé univerzity v Praze). Těchto obvinění
byl Heyrovský později zbaven, na fakultu se však již nevrátil – pokračoval totiž jako ředitel Ústředního ústavu
polarografického a pak Polarografického ústavu ČSAV.
Sám Trkal se v závěru života soustředil na práci nad naší
nejzevrubnější (654 stran) učebnicí klasické mechaniky24.
Ve světě je Viktor Trkal dodnes znám i svými výsledky v hydrodynamice, které jsou referovány jako Trkalian
field, Trkalian flow25.
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Dobré zprávy o luteciu

Petr Holý

lých radioisotopů lutecia s nukleonovými čísly 150 až 188
(cit.8), z nichž pouze radioaktivní isotop lutecia 177Lu nalezl v poslední době významné využití v medicíně. Tento
nuklid přechází β – rozkladem na atom hafnia 177
72 Hf
s poločasem rozpadu 6,64 dne. Při radioaktivní přeměně
jader 177Lu se uvolňují elektrony, jejichž energie jim
umožňuje v lidské tkáni pouze krátký dolet9,10 (zhruba
1 mm). Proto je tento zářič velice vhodný pro cílenou radionuklidovou terapii, kde je třeba, aby účinek záření byl
omezen pouze na orgán či oblast tkáně, na níž má záření
působit. Část energie při štěpení jader 177Lu se přeměňuje
i na záření γ, které lze použít pro detekci zářiče běžnými
scintigrafickými a dozimetrickými metodami. O dopravu
radioaktivního nuklidu do cílového orgánu se musí postarat specifický nosič. Většina gastroenteropankreatických
neuroendokrinních nádorů exprimuje somatostatinové
receptory11. Molekula spojující strukturu somatostatinového analoga s centrem vázajícím radionuklidový iont by
měla takový cíl splnit. Tento design byl již úspěšně uplatněn u řady nosičů diagnostických radionuklidů pro somatostatinovou receptorovou scintigrafii11. Pro ionty nuklidů
68
Ga nebo 64Cu dobře funguje nosič složený ze syntetického oktapeptidu oktreotidu, který je analogem somatostatinu, a z makrocyklického chelátoru DOTA (1,4,7,10tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctové kyseliny). Tato
struktura mohla být beze změny použita i pro terapeutické
využití isotopu 177Lu, protože i ion Lu3+ se v dutině tetraazamakrocyklu váže velmi silně, což je nutný požadavek
vzhledem ke kompetici s ionty krevní plasmy vyskytujícími se v koncentracích o mnoho řádů vyšších11.
V roce 2017 byl v Evropě registrován léčivý přípravek Lutetium (177Lu) Oxodotreotide, jiným názvem
177
Lu-DOTA-TATE, pod obchodním názvem Lutathera®
(obr. 1) jako první radiofarmakum pro radionuklidovou
terapii gastroenteropankreatických neuroendokrinních
nádorů (GEP-NET)12. Tento nový přípravek má mimořádný význam pro léčení pacientů s neoperovatelnými nebo
metastazujícími nádory. To je pro takové pacienty velmi
dobrá zpráva, ale v současnosti je problémem dostupnost
tohoto léčiva. Státní ústav pro kontrolu léčiv v roce 2018
schválil a zařadil do databáze registrovaných přípravků
radiofarmakum Lutathera®, a tím umožnil používání této
terapie i v ČR. SÚKL podal v září 2019 podnět ke stanovení úhrady za balení obsahující jednu injekční lahvičku
s roztokem obsahujícím 177Lu-oxodotreotid v množství
doporučeném pro jednu dávku13. Návrh úhrady vycházel
z obvyklých světových cen tohoto balení (20 tisíc eur), což
v kurzovém přepočtu a s obchodní přirážkou a s DPH dává
částku přes 582 tisíc Kč. Tato cena se týká pouze jedné
injekční aplikace přípravku. Pacient obvykle dostává 4 až
6 dávek radionuklidu, čímž celková cena terapie vychází
v milionech Kč. Proto zdravotní pojišťovny schvalují úhradu jen ve zvláště zdůvodněných případech.

pholy382@seznam.cz
Klíčová slova: lanthanoidy, lutecium, jaderné reakce,
radionuklidová terapie
Lutecium je jeden z málo známých prvků. Ve středoškolských učebnicích se o něm nic nedozvíme,
a i v pokročilejších studijních materiálech nemívá samostatný odstavec a zmiňuje se tam jen jako jeden z prvků
skupiny lanthanoidů1. Je zajímavé, že lutecium je známější
v rodině křížovkářů, kteří ovšem potřebují znát pouze jeho
chemickou značku Lu pro správné vyplnění dvoupísmenkového políčka.
Lutecium s protonovým číslem 71 je poslední v řadě
lanthanoidů2. Svým chemickým chováním se od ostatních
prvků této skupiny nijak neliší, je to stříbřitý měkký kov za
normální teploty na vzduchu stálý, ve sloučeninách má
oxidační číslo +III. V přírodě se vyskytuje spolu s dalšími
lanthanoidy, od kterých se obtížně odděluje. S tím souvisí
i historie jeho postupného objevu3. Nejprve roku 1878
bylo nalezeno ytterbium jako příměs v oxidu erbitém a pak
v roce 1907 byl objeven prvek lutecium jako nečistota
v oxidu ytterbitém. Z rodiny lanthanoidů je lutecium
v přírodě nejméně zastoupené, i tak je ho v zemské kůře
asi 200krát více než zlata2. Zvláštností lutecia je, že jako
poslední z lanthanoidů má nejvyšší hustotu. Klesající iontový poloměr lanthanoidů se vzrůstajícím protonovým
číslem se označuje jako lanthanoidová kontrakce4. Kovové
lutecium ani jeho sloučeniny nemají významnější praktické využití, a tak je těžké vystopovat, čím by nás tento
prvek mohl příjemně překvapit. Pouze jako zajímavost lze
uvést, že lutecium by mohlo být použito v superpřesných
atomových hodinách. Cesiové atomové hodiny, které jsou
oficiálním časovým standardem, neboť na základě rezonanční frekvence atomů 133Cs je definována sekunda, nejsou už pro speciální měření dostatečně přesné. Proto nyní
v USA v Národním institutu standardů a technologie
(National Institute of Standards and Technology, NIST)
pracuje dvojice ytterbiových atomových hodin 5, které jsou
ve srovnání s cesiovými 10krát přesnější (rozdíl jedné
sekundy mezi nimi by měl nastat až po 14 miliardách let).
Tuto neuvěřitelnou přesnost bude možno ještě zvýšit náhradou atomů ytterbia právě luteciem6,7. To ale není zpráva, kterou bychom zvlášť ocenili, protože pro většinu z nás
jsou naprosto dostačující hodiny či hodinky, které nemusíme
seřizovat, leda snad při změně zimního času na letní a opačně.
Dobré zprávy se týkají isotopu lutecia 177Lu. Přírodní
lutecium 71Lu je směsí 2,6 % stabilního isotopu 176Lu
a 97,4 % radioaktivního isotopu 175Lu s dlouhým poločasem rozpadu 3,8·1010 let. Bylo popsáno celkem 37 umě217
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Použití isotopu 177Lu v radioterapii specifických nádorových onemocnění se stává celosvětovým hitem. Požadavky farmaceutických firem na dodávky tohoto radionuklidu stoupají. O tento rostoucí trh má zájem mnoho
výrobců, v nedávné době se k nim připojil i ruský Rosatom18. Lze jen doufat, že v této soutěži dojde ke zlepšení
dostupnosti zářiče 177Lu a i k poklesu jeho ceny, což by se
mělo následně promítnout i do ceny přípravku Lutathera®.
Lékaři pak budou moci tento prokazatelně efektivní způsob léčby neuroendokrinních nádorů používat u většího
počtu indikovaných pacientů. Potom bude prvek lutecium
známý nejen v rodině křížovkářů.
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Obr. 1. Lutecium (177Lu)-oxodotreotid (177Lu-DOTA-TATE),
obchodní název Lutathera®

Značnou cenu radiofarmaka způsobuje jednak synteticky náročná příprava ligandu (DOTA-oktreotidu), ale
hlavně obtížná dostupnost potřebného radionuklidu 177Lu.
Tento radioaktivní isotop lutecia lze získat dvěma postupy10. Přímý způsob spočívá v ozařování lutecia (nejlépe
obohaceného isotopem 176Lu) neutrony, kdy vzniká přímo
nuklid 177Lu. Ostřelováním luteciového terče neutrony lze
získat radionuklid o poměrně vysoké specifické aktivitě.
Problémem je ale současná tvorba metastabilního jaderného isomeru 177mLu, který se rozkládá s delším poločasem
rozpadu (160 dní), což by nadměrně zatěžovalo pacienty14.
Proto více používaný je nepřímý způsob. Neutronové ozařování ytterbia (obsahujícího cca 13 % potřebného isotopu
176
Yb) vede k nuklidu 177Yb. Ten následnou přeměnou β–
přechází na výsledné lutecium 177Lu. Při tomto způsobu
sice nevzniká nežádoucí isomer 177mLu, ale potřebný
nuklid 177Lu se získává ve velmi malé koncentraci
v převažujícím výchozím ytterbiovém materiálu, což vyžaduje jeho velmi nákladnou izolaci. Nalezení efektivního
dělení lutecia od ytterbia je další dobrou zprávou o luteciu
a je zvláště příjemné, že k ní významně přispěli čeští vědci. Skupina Dr. Poláška z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) vyvinula rychlejší a účinnější
metodu izolace radioaktivního lutecia15. Přední výrobce
radioaktivních látek pro zdravotnické účely – americká
firma SHINE Medical Technologies – uzavřela na tento
postup s ÚOCHB licenční smlouvu a brzy nato oznámila16
výrobu první šarže terapeutického isotopu lutecia plně
splňujícího testy kvality společnosti GE Healthcare. Doktor Polášek upřesnil obtížné podmínky dělení produktu
ozařování17. V něm je nuklid 177Lu s výchozím ytterbiem
ve velmi nevýhodném poměru 1 : 5 000 a navíc je třeba,
aby dělení bylo co nejrychlejší vzhledem k relativně krátkému poločasu radioaktivního rozkladu lutecia 177Lu. Nalezený efektivní způsob izolace lutecia spočívá v použití
patrně makrocyklického chelátoru, jehož dutina přesně
odpovídá velikosti iontu Lu3+, ale nikoliv nepatrně rozměrnějším iontům ytterbia (menší velikost iontů lutecia je
důsledkem lanthanidové kontrakce zmíněné v úvodu).
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Ze života chemických společností
Volby do ČSCH

Odpoledne s elektrochemií, Heyrovského přednáška, Cena
Karla Štulíka. Působí v dozorčí radě nadací: Nadační fond
Miroslava Jurečka (podporující studenty Univerzity Pardubice), Nadační fond Jaroslava Heyrovského. Členem
ČSCH je od roku 2021.
Program: Pořádání mezinárodních i lokálních workshopů
s aktivní účastí chemiků z praxe pro členy chemické společnosti. Vytvoření infrastruktury pro aktivní sdílení informací pro členy chemické společnosti.

Výzva členům České společnosti chemické
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem volební komise se na Vás obracím s výzvou
účasti ve volbě členů a náhradníků Hlavního výboru a
členů Revizní komise České společnosti chemické. Kromě
zajištění tradičních povinností a úkolů budou mít opětovně
nebo nově zvolení členové příležitost svou zkušeností a
dobrovolnou tvořivou aktivitou dále posilovat renomé a
autoritu celé České společnosti chemické, jejích poboček a
odborných skupin. Je pouze na Vás, milé kolegyně a kolegové, které kandidující pro volební období 2021 až 2025
vyberete a kteří nakonec v rozvážném a přátelském volebním klání uspějí. V současné zdivočelé době jsem s jistou
nadsázkou rád, že nám v České společnosti chemické nehrozí porušování rovnosti volebního práva a šancí kandidujících, dokonce ani manipulace voleb z příspěvků různých trollů.
Osobnostní profily navržených kandidátek a kandidátů
jsou kromě Bulletinu Asociace českých chemických společností zveřejněny i na webových stránkách České společnosti chemické www.csch.cz. Součástí Bulletinu je také
tištěný volební lístek pro korespondenční hlasování,
v elektronické formě jej naleznete na webových stránkách
www.csch.cz. I v letošním roce bude možné doručit volební
lístek na sekretariát poštou, e-mailem či osobně.

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (1949) je zaměstnán na
katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK
Praha, kde se věnuje elektroanalytické chemii. Je členem
ČSCH od roku 1973, členem HV od roku 1997 a předsedou výboru Odborné skupiny analytické chemie od roku
1998.
Program: Pokračovat v organizaci soutěží a konferencí
pro studenty analytické chemie (Cena Karla Štulíka, Cena
Metrohm, International Student Conference, Strategické
partnerství atp.), v práci redaktora Chemických listů
a v reprezentaci české analytické chemie jako volený člen
řídících orgánu IUPAC (Division V), EuChemS (Division
of Analytical Chemistry) a ESEAC.
Ing. Eva Benešová, Ph.D. (1980) je zaměstnána na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha
na Ústavu biochemie a mikrobiologie, kde se věnuje studiu
enzymů s biotechnologickým a farmaceutických potenciálem. Podílí se i na výuce na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích. Členem ČSCH je od roku 2021,
od roku 2017 zastává pozici redaktorky pro biochemii
v časopisu Chemické listy, od roku 2021 zastává pozici
zástupkyně šéfredaktora tohoto časopisu. Do HV kandiduje poprvé.
Program: Popularizace chemie (zvláště biochemie a molekulové genetiky) v souvislosti se zatraktivněním oboru
pro studenty, spolupráce na aktivitách ČSCH
a v neposlední řadě snaha o udržení kvality a o modernizaci časopisu Chemické listy.

Zdeněk Bělohlav
předseda volební komise

Seznam kandidátů do Hlavního výboru (HV)
ČSCH
Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (1982) je zaměstnán
na Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity
v Brně (MENDELU) a CEITEC Vysokého učení technického v Brně. Od roku 2014 působí jako prorektor pro tvůrčí činnost na MENDELU. Ve vědecko-výzkumné činnosti
se zaměřuje na aplikaci moderních bioanalytických metod
a pokročilých materiálů pro biochemické a biologické
účely. Členem ČSCH je od roku 2006. Do HV kandiduje
podruhé. V uplynulém volebním období byl členem předsednictva HV ČSCH.
Program: Podpora post-doců a PhD studentů
v chemických oborech.

Ing. Markéta Bláhová (1956) je zaměstnána na Státním
úřadu pro jadernou bezpečnost, odbor pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení, vedoucí Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní v Praze.
Členkou ČSCH je od roku 1980. Do HV výboru kandiduje
potřetí, v uplynulém volebním období byla členkou
HV ČSCH.
Program: Popularizace chemie zejména mezi mladšími
členy, organizace akcí společnosti, spolupráce společnosti
s dalšími profesními organizacemi (Svaz chemického průmyslu atd.). Má dlouholetou zkušenost s prací pro ČSCH
(členství v HV, práce v sekretariátu, aktivní zapojení do
Odborné skupiny historie chemie).

Ing. Peter Barath, Ph.D. (1981) pracuje ve společnosti
Metrohm Česká republika s.r.o. na pozici ředitele. Aktivně
se podílí ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické
chemie na organizaci soutěží/seminářů Cena Metrohm,
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RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D. (1981) je zaměstnán na Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně, kde se věnuje základnímu
výzkumu elektrochemie nukleových kyselin, proteinů
a jiných biologicky aktivních molekul, a dále i vývoji nových elektroanalytických metod a detekčních systémů.
Členem ČSCH je od roku 2006. Do HV kandiduje poprvé.
Program: Propojení se základním školstvím i středními
školami, podpora pedagogické činnosti a propagace ČSCH
moderními kanály.

od roku 2009 je členkou HV ČSCH.
Program: Spolupráce ústeckého regionu s UJEP
a s VŠCHT Praha. Popularizace chemie, nanotechnologií
a přírodních věd nejen v ústeckém regionu. Spolupráce
s chemickým průmyslem ústeckého regionu.
RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. (1977) je zaměstnána na
Katedře biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, na pozici odborné asistentky. Jejím vědeckým zaměřením je imobilizace enzymů na pevnou fázi (magnetické a nemagnetické
mikro- a nanočástice), jejich charakterizace z pohledu
enzymové aktivity, kinetických parametrů, stability. Dále
pak využití solubilních a imobilizovaných enzymů pro
cílenou modifikaci proteinů, lipidů či polysacharidů. Členem ČSCH je od roku 2021. Do HV ČSCH kandiduje
poprvé.
Program: Cílem je navázání, prohloubení a podpora spolupráce vědeckých institucí a vysokých škol. Dále by se
zaměřila na podporu VŠ vzdělávání, spolupráci napříč VŠ.
Současně také popularizaci chemie a biochemie pro studenty středních i základních škol, aby byli získáni noví
studenti se zájmem o chemické a přírodní vědy.

Prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. (1948) je zaměstnán na
Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT
Praha na Ústavu chemie přírodních látek, kde se věnuje
problematice biologicky aktivních sekundárních metabolitů. Členem ČSCH je od roku 1974. Od roku 1993 je členem HV a od roku 1996 místopředsedou ČSCH. Od roku
1987 je redaktorem Bulletinu ČSCH a od roku 1997 Chemických listů. V současném volebním období je vědeckým
sekretářem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS).
Program: V případě zvolení hodlá pokračovat m.j. v úsilí
o zapojení ČSCH do mezinárodních struktur.
Prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D. (1975) je zaměstnán na
Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice na
Ústavu organické chemie a technologie, kde se věnuje
studiu reakčních mechanismů a syntéze heterocyklických
sloučenin obsahujících dusík a síru. Členem ČSCH je od
roku 1998. Do HV kandiduje poprvé. V letech 2010–2016
byl členem výboru Odborné skupiny organické, bioorganické a farmaceutické chemie.
Program: Zvýšení prestiže chemie jako důležitého akademického i průmyslového oboru.

Dr. Ing. Jiří Kotek, FEng. (1971) pracuje v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v současné době je jeho
ředitelem. Zabývá se vztahy mezi strukturou a výsledným
chováním polymerních materiálů, jejich směsí a kompozitů. Jeho aktivity zahrnují formulaci vícefázových polymerních materiálů a technologie jejich zpracování, polymery
z obnovitelných zdrojů, porézní polymerní materiály pro
biomedicinální aplikace, studium deformačních a lomových procesů, metodiky hodnocení mechanického chování
a recyklaci odpadních plastů. Je členem redakční rady
Chemických listů a národním zástupcem ČSCH
v Evropské polymerní federaci (EPF). Pro období 2020–
2022 byl zvolen prezidentem EPF. Členem ČSCH je od
roku 2017.
Program: Kromě důležitých aktivit obecnějšího charakteru, za které pokládá popularizaci chemie, vzdělávání
v chemických oborech a spolupráci akademické a komerční sféry, se chce soustředit zejména na spolupráci ČSCH
a EPF, v rámci které bude v roce 2022 v Praze pořádat
Evropský polymerní kongres.

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. (1978) je zaměstnán na
Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., kde se
věnuje problematice samouspořádaných polymerních systémů citlivých na vnější podněty pro biomedicínské aplikace. Členem ČSCH je od roku 1996. Do HV kandiduje
podruhé.
Program: Posílení zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do aktivit ČSCH.
Ing. Michal Jurášek, Ph.D. (1986) je odborným asistentem na Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT Praha.
Zabývá se chemií steroidů a obecně chemií biologicky
aktivních látek přírodního původu. Členem ČSCH je od
roku 2006. Do HV ČSCH kandiduje poprvé.
Program: Rád by se stal přímým pokračovatelem užitečné
práce započaté předchůdci a pracoval na případném zlepšení toho, čím může být ČSCH užitečná svým členům
nejen v rámci rozšiřování spektra členských služeb, ale
i zahraničních styků.

Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. (1949), zaměstnán na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha, na
Ústavu chemie pevných látek, kde se věnuje aplikaci krystalografických metod ve farmaceutickém výzkumu, vývoji,
výrobě a kontrole. Členem ČSCH je od roku 1972. V letech 1997–2012 a 2016–2020 působil jako šéfredaktor
Chemických listů.
Program: Chemické listy, jejich postavení a vliv na českou a slovenskou chemickou komunitu.

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (1969) pracuje
v Ústeckém materiálovém centru, na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem.
Zabývá se přípravou a charakterizací nanomateriálů a nanostrukturovaných povrchů. Je členkou ČSCH od roku 1999,

Prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík (1960) je zaměstnán na
Ústavu chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské
a biochemické technologie VŠCHT Praha, ve funkci vedoucího ústavu. Současné odborné zájmy: steroidy, rost220
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linné polyfenoly, imunoanalýza, separační techniky, vztah
mezi sekundárními metabolity a nutriční a hédonickou
hodnotou potravin rostlinného původu. Věnuje se popularizaci přírodovědných témat (zejména v časopisu Vesmír).
Členem ČSCH je od roku 1995, v období 2013–2021 člen
HV ČSCH.
Program: Organizace vzdělávacích akcí, spolupráce
s médii, popularizace vybraných témat chemie a biochemie.

ní členské základny a modernizace činnosti ČSCH.
Doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D. (1977) je zaměstnána
na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství
Univerzity Pardubice. Věnuje se analytické a zejména
elektroanalytické chemii. Současně vyučuje a je školitelkou bakalářských, diplomových i disertačních prací studentů. Je členkou ČSCH od roku 2015, Odborné skupiny
analytické chemie (OSACH) a od roku 2017 rovněž působí ve výboru OSACH. Do HV kandiduje poprvé.
Program: Posílení spolupráce mezi vysokými školami
a praxí. Propagace/popularizace chemie, a to jak mezi
středoškolskými studenty, tak v rámci široké veřejnosti.
Zlepšení komunikace mezi jednotlivými odbornými skupinami ČSCH a zlepšení informovanosti členů ČSCH o akcích realizovaných pod její záštitou.

Prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. (1967) je zaměstnán na
Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
(Elektrochemie v nanoměřítku), a zároveň vyučuje na
1. lékařské fakultě, Fakultě tělesné výchovy a sportu
a Přírodovědecké fakultě UK Praha. Členem ČSCH je od
roku 1994, působí v Odborné skupině analytické chemie
a Odborné skupině toxikologie. Do HV kandiduje podruhé. V uplynulém volebním období byl členem HV a předsednictva HV ČSCH.
Program: Těsnější oboustranné spolupráce akademické
sféry (základního výzkumu) s průmyslem, klinickou praxí,
zemědělstvím, středními školami apod. Popularizace chemie pro laickou veřejnost a odborníky z jiných vědních
oblastí. Prohlubování spolupráce odborných skupin/
regionálních poboček.

Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. DSc. (1972) je zaměstnán na Katedře anorganické chemie Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy. Členem ČSCH je od roku
1996. V uplynulém volebním období byl členem HV
a nyní kandiduje podruhé.
Program: Zatraktivnění akcí pořádaných ČSCH.
Prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (1970) působí na Katedře
anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické
Univerzity Pardubice od roku 1997. Základem odborného
zaměření je anorganická technologie, především syntéza
anorganických oxidických sloučenin s vysokou termickou
stabilitou, a věnuje se oblasti anorganických pigmentů.
Členkou ČSCH je od roku 1998, v období 2013 až 2021
členka HV a předsednictva HV ČSCH. Od roku 2008 zastává funkci předsedkyně celorepublikové Odborné skupiny termické analýzy při ČSCH.
Program: Bude se aktivně účastnit činnosti HV ČSCH
a podílet se na organizování odborných akcí (sjezdů a konferencí) v rámci ČSCH, které budou pozitivně zviditelňovat ČSCH. Zároveň by ráda pokračovala v přípravě propagačních materiálů společnosti a také představování aktivit
společnosti v Chemických listech. V této souvislosti bude
také podporovat spolupráci s mládeží s cílem vzbudit její
zájem o členství v ČSCH a hlavně aktivní činnost v rámci
chemické společnosti.

Doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. (1981) působí jako docent
a vedoucí vlastní výzkumné skupiny na Katedře analytické
chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Jeho odborná činnost směřuje do oblasti vývoje separačních metod, zejména s využitím kapilární
elektroforézy
a
jejího
spojení
s „organickou“
i „anorganickou“ hmotnostní spektrometrií, a nízkonákladové mikrofluidiky ve spojení s 3D tiskem. Od roku 2020
je rovněž předsedou Olomoucké pobočky ČSCH
(csch.upol.cz), kde se snaží o podporu mladých a propojení všech chemiků v regionu. Členem ČSCH je od roku
2000.
Program: V případě svého zvolení by se rád soustředil na
následující body: (a) Komunikace jak práce ČSCH, tak
i vlastní chemie, zejména přes současné komunikační platformy (využití podcastů, YouTube, Facebooku, Twitteru);
(b) Podpora mladých a jejich aktivit (zejména těch, které
napomůžou zvýšení povědomí o chemii) a podpora oceňování vynikajících studentů; (c) Propojení všech sfér chemie od základních a středních škol, přes akademická pracoviště, až po soukromý sektor; pokusit se komunikovat
potřeby jednotlivých sfér, sdílet informace, naslouchat
a katalyzovat jejich setkávání. Obecně je jeho cílem ukázat
široké veřejnosti, „proč tu ČSCH je“, a tu odbornou i přesvědčit, „proč se hodí být jejím členem“.

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (1956) je přednostkou
Ústavu lékařské chemie a biochemie na Lékařské fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se věnuje
studiu biologické aktivity přírodních látek. Členkou ČSCH
je od roku 1987, v období 2006–2013 byla předsedkyní
ČSCH, v uplynulém období pracovala v předsednictvu
HV ČSCH.
Program: Zapojení VŠ do aktivit společnosti.

Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (1966) pracuje na
Katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kde se věnuje přípravě, vlastnostem a aplikacím uhlíkatých porézních materiálů. Členem ČSCH je od roku
1992, je členem HV (od 2005) a předsednictva HV ČSCH
(od 2009), je rovněž místopředsedou Odborné skupiny
termické analýzy.
Program: Hledání cest k přilákání nových členů, omlaze-

RNDr. Martin Vlk, Ph.D. (1984) je zaměstnán na Fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze na Katedře
jaderné chemie, kde se věnuje problematice radiofarmak
a nukleární medicíny. Členem ČSCH je od roku 2003. Do
HV výboru kandiduje poprvé.
Program: Posílení spolupráce s mladší členskou základ221
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nou ČSCH a posílení interdisciplinární spolupráce jaderné
chemie a ostatních oborů v rámci ČSCH.

tické chemie, kde se věnuje elektrochemii. Členem ČSCH
je od roku 2003.

Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (1946) je zaměstnán na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Katedře
fyzikální a makromolekulární chemie, kde se věnuje problematice konjugovaných polymerů. Členem ČSCH je od
roku 1972. Do HV kandiduje podruhé. V uplynulém volebním období byl členem HV ČSCH. Již 25 let pracuje
v různých orgánech IUPAC.
Program: Spolupráce ČSCH s IUPAC, terminologie, nomenklatura.

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D. (1964) je zaměstnaná na
Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha na Ústavu
anorganické technologie, kde se věnuje problematice procesů v heterogenních soustavách a charakterizaci pevné
fáze pomocí rtuťové porozimetrie. Členkou ČSCH je od
roku 2003.
RNDr. Romana Sokolová, PhD. (1970) je zaměstnána
v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
(Elektrochemie v nanoměřítku), a zároveň vyučuje na FaF
UK Praha, UP Olomouc a PřF UK Praha. Členem ČSCH
je od roku 1998. Do revizní komise kandiduje poprvé.

Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. (1986) je zaměstnán na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity na Katedře chemie, kde se věnuje problematice porézních materiálů. Členem ČSCH je od roku 2011. Do HV kandiduje poprvé.
Program: Propagace problematiky porézních materiálů.

Doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. (1976) je v současnosti zaměstnána v Mikrobiologickém ústavu AV ČR,
v.v.i., kde se věnuje chemii, biologické aktivitě a biotransformacím přírodních fenolových látek, zejména flavonoidů
a flavonolignanů silymarinu. Členkou ČSCH je od roku
2000.

Revizní komise
RNDr. Jan Fischer, Ph.D. (1979) je zaměstnán na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Katedře analy-

Odborná setkání
Pracovní setkání biofyzikálních chemiků
a elektrochemiků se uskutečnilo tradičně
v Brně

prezentacích byly diskutovány nové možnosti využití germania jak v elektrochemii, tak v zubním lékařství. Ve speciálním sdělení byla představena biofyzikální charakterizace vlastností proteinů a změny vlastností proteinů
s ohledem na interakce s vodou. Byl vzpomenut i význam
strukturálních změn u proteinů s potenciálním významem
v neurologických onemocněních.
Následovala sekce věnovaná prof. Emilu Palečkovi.
Pan profesor Paleček by se v roce 2020 dožil 90 let. První
vzpomínka byla od prof. Trnkové, která především vzpomenula na celou řadu významných ocenění udělených
prof. Palečkovi. Následovala prezentace doc. Miroslava
Fojty, který se především zaměřil na vybraná témata, která
prof. Paleček ve své výzkumné činnosti řešil. Prioritním
výzkumem byla oblast elektrochemie nukleových kyselin.
Zabýval se jak změnami struktury, tak i analytickou detekcí nukleových kyselin. Kromě toho se zabýval elektrochemií proteinů, chemickou modifikací a strukturními změnami proteinů. Významnou modifikací proteinů je jejich
glykace, zde prof. Paleček ukázal na možnosti elektrochemie pro jejich studium po této modifikaci.
Následovala série přednášek na téma elektrochemie
nukleových kyselin a jejich bioelektrochemického studia
a analytické detekce. Byla ukázána možnost sledovat elektrochemicky struktury nukleových kyselin. Další velmi
významnou oblast představují aplikace zaměřené na využití u nádorových onemocnění. Zvýšení citlivosti elektrochemické detekce je spojeno s katalytickým vylučováním
vodíku. Poslední prezentace byla zaměřena na hledání
strukturních vlastností proteinů významných v neuro-

V prostorách Masarykovy univerzity se uskutečnilo
tradiční XX. pracovní setkání biofyzikálních chemiků
a elektrochemiků v termínu 17.–18. září 2020. Tento rok
bylo pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU) a ředitelky Biofyzikálního ústavu (BFU) AV ČR. Odborný program byl rozdělen do dvou
konferenčních dní a zahrnoval vyzvané přednášky, kratší
přednášky a sekci mladých. Setkání začalo úvodním
pozdravem vedení PřF MU a BFU. Následovala první
série plenárních přednášek. Doc. Radek Šachl popisoval
nové poznatky z oblasti membrán a jejich možné úpravy
pro biofyzikální aplikace. Následovala přednáška doc.
Petra Skládala o využití biosenzorů a jejich limitech.
V dalších přednáškách mohli zájemci vyslechnout souhrnné informace o využití zobrazování a mikroskopii atomárních sil. Série přednášek byla uzavřena novinkami
ve fyzikální charakterizaci nanočástic. Následovaly přednášky o využití nanočástic pro detekci biomarkerů, bakterií, nových přístupů v nano-elektro-sprejování, využití
polymeru PEDOT a možnostech využití organických
struktur. Další den byla plenární přednáška prof. Jiřího
Ludvíka zaměřená na popis nových molekul, které by
mohly mít potenciální využití ve fotovoltaice. Prof. Petr
Slavíček se zaměřil na kombinaci spektroskopie a elektrochemie a výhod jednotlivých metod. V dalších odborných
222
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degenerativních onemocněních.
V odpoledních hodinách prvního dne následně proběhla posterová sekce. Bylo prezentováno 15 prezentací
většinou mladých studentů, včetně skupinky středoškoláků. Následovalo společenské neformální setkání, kde byly
diskutovány aktuální otázky. Akce se účastnilo přes
40 odborníků a studentů a patřila k jedné z mála akcí, které
se v roce 2020 podařilo zorganizovat. Ze Setkání byl vydán sborník příspěvků, kde je možné získat další podrobné
informace o jednotlivých prezentovaných pracích (XX.
Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists,
Brno, Czech Republic, 17 – 18 September 2020, Book of
Abstracts (Trnková L., ed.), Masaryk University, MUNI
Press, Brno 2020). Organizace Setkání je po celou dobu
jeho trvání pod taktovkou prof. RNDr. Libuše Trnkové,
CSc., což jistě zasluhuje naše velké poděkování.

Letošní setkání TOXCON se neslo v duchu vzpomínek na paní prof. Marii Stiborovu, která zemřela v únoru
2020 (viz Hodek P., Hudeček J.: Chem. Listy 114, 485
(2020)). Paní profesorka byla pravidelným účastníkem
konferencí TOXCON. Autor těchto řádků se s paní profesorkou právě potkal na jedné takové „toxconové akci“ při
táboráku a skleničce dobrého vína. V dalších letech mi
bylo ctí, že jsem byl vybrán do okruhu jejích přátel. Výsledkem byla dlouhodobá společná práce na hledání odpovědí ve studiu interakcí nukleových kyselin s kovy a proteiny.
Bohatý program byl soustředěn to tří dní a zahrnoval
osm samostatných sekcí (http://web.natur.cuni.cz/
toxcon2020/). Hlavní přednáškové bloky byly zaměřeny
na oblasti: metabolismus a xenobiotika, cytotoxita, karcinogenita a genotoxicita, vývojová toxikologie, farmakotoxikologie a pracovní toxikologie, vojenská toxikologie,
toxikologie přírodních produktů, ekotoxikologie a metody
toxikologie. Jednotlivé dny byly zahájeny plenárními přednáškami: Guengerich F. P.: History of the roles of cytochrome P450 enzymes in drug toxicity; Hemminki K.
et al.: Genotoxicity of chromosomal aberations; Artl
V. M.: Aristolochic acid-induced urothelial malignancy:
an update of molecular important for cancerogeneisis.
V každém bloku pak následovaly kratší odborné přednášky
(v programu jich bylo naplánováno 36). V tradičním duchu
byly prezentovány výsledky experimentální práce formou
plakátových sdělní, kterých bylo 102 (klasická forma)
a 8 (elektronická forma).
Konference nebyla ochuzena ani o sociální program,
který umožnil neformální diskuse mezi účastníky. Detailní
informace o programu a abstraktech jednotlivých prezentovaných prací je možné nalézt v knize abstraktů (Hodek
P., Hudeček J.: Interdiscip. Toxicol. 13, 1 (2020)). Závěrem bych chtěl velmi poděkovat panu profesorovi Hodkovi, že konferenci realizoval, a umožnil tak naše osobní
setkání.
René Kizek
Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta,
Ústav farmakologie a toxikologie

René Kizek
Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta,
Ústav farmakologie a toxikologie

Konference TOXCON 2020 proběhla ve dnech
3. – 5. 9. 2020 na Fakultě architektury ČVUT
Praha
TOXCON je tradiční setkání odborníků zaměřených
na problematiku toxikologie. Konference byla pořádána
Českou společností experimentální a klinické farmakologie a toxikologie, Českou společností pro biochemii
a molekulární biologii, Katedrou biochemie PřF UK Praha,
Slovenskou toxikologickou společností a Centrem experimentální medicíny SAV. Prezentované okruhy jsou vždy
vhodné pro velmi široké publikum účastníků a posluchačů.
V roce 2020 to byla jedna z mála konferencí, která proběhla (jak kontaktně, tak on-line). Prof. Hodek jako předseda
akce rozhodl o jejím klasickém uspořádání. Myslím, že to
byl velmi dobrý počin, který byl pro všechny příjemnou
změnou.

Diskuse
Otevřený dopis

a požádat nejen o pozastavení platnosti nově vydaného
RVP ZV, ale rovněž také o obnovu jednání k úpravě
RVP ZV jako celku, na kterém se budou v rámci vzdělávacího oboru chemie podílet zainteresovaní didaktici chemie,
odborníci v oboru chemie a zkušení učitelé chemie ze základních a středních škol.
Předsednictvo HV ČSCH k tomuto rozhodnutí vedla
nejen skutečnost, že změny v RVP ZV byly provedeny bez
vědomí odborníků, kteří se revizí RVP ZV v současnosti
ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České
republiky (NPI) zabývají, ale především fakt, že na základě provedených škrtů bylo vyřazeno učivo, které je nezbytné pro úspěšné pochopení základů oboru chemie

ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky, Ing. Robertovi Plagovi, Ph.D.
V reakci na změny ve vzdělávacím oboru chemie
v aktuálně vydané verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV, https://
www.msmt.cz/file/54865_1_1) z ledna letošního roku se
předsednictvo Hlavního výboru (HV) České společnosti
chemické
(ČSCH)
rozhodlo
iniciovat
přípravu
„Otevřeného dopisu“ ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky, Ing. Robertovi Plagovi,
Ph.D. Cílem tohoto dopisu je vyjádřit zásadní nesouhlas
223
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a jehož absence může způsobit zásadní problémy žákům
nejen v jejich dalším studiu, ale i při uplatnění chemických
vědomostí v běžném životě.
Mezi těžko akceptovatelnými redukcemi učiva dopis
jako příklady uvádí redukci vyčíslování chemických rovnic a zákona zachování hmotnosti, vyřazení pojmů fotosyntéza a přírodní látky, nebo témat jako faktory ovlivňující rozpouštění látek. Podle názoru signatářů nelze souhlasit
ani s redukováním počtu hodin přírodovědných oborů,
které může mít v případě oboru chemie na jeho výuku
velmi nepříznivý dopad. Zdůraznění a posílení významu
informatiky by bylo možno mnohem efektivněji docílit
jejím začleněním do výuky přírodovědných předmětů,
např. v aplikacích informačních technologií. Stejně tak
dopis odmítá argumentaci, že je učivo dlouhodobě pro

žáky náročné a jsou s ním problémy, proto by mělo být
vyřazeno.
Dopis společně podepsalo předsednictvo HV ČSCH,
výbor odborné skupiny Chemické vzdělávání ČSCH
a výbor Olomoucké pobočky ČSCH. Paralelně s odesláním na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byla kopie dopisu odeslána chemickým školám, chemickým ústavům a Ústřední komisi chemické
olympiády, zveřejněna na webu ČSCH a dána k dispozici
médiím. Plné znění dopisu je k dispozici na http://csch.cz/
wp-content/uploads/2021/03/Otevřený-dopis-ČSCHMŠMT.pdf. Podpůrná stanoviska je možno vyjádřit na
internetovém portálu https://e-petice.cz/msmt-chemie.
Jan John
předseda ČSCH

Akce v ČR a v zahraničí
Rubrika je k dispozici na webu na adrese http://csch.cz/akce/seznam/.

Zákony, které ovlivní život chemiků
Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné
nouze a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
30/2021 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení
zákona o obalech
19/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky
č. 221/2014 Sb.
27/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní
a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich
ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu
k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení
munice
13/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002
Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
571/2020 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám
a jiným technickým dokumentům
545/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001
Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon
o obalech), ve znění pozdějších předpisů
544/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další souvise-

93/2021 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
89/2021 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve
znění pozdějších předpisů
88/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
80/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004
Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu
a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování
vlastností odpadů (Katalog odpadů)
55/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení
vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení
vlády
54/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve
znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů
53/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999
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jící zákony
543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona
o výrobcích s ukončenou životností
541/2020 Sb. Zákon o odpadech
516/2020 Sb. Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty
a provedení některých dalších ustanovení zákona
o pohonných hmotách
510/2020 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb
zahraničního stravného pro rok 2021
505/2020 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná
osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná
profesními komorami a specializační studia pro obory
a odvětví
504/2020 Sb. Vyhláška o znalečném
503/2020 Sb. Vyhláška o výkonu znalecké činnosti
493/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
495/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
492/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných
hmot
467/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
459/2020 Sb. Vyhláška o provádění opatření souvisejících
se zákazem chemických zbraní
434/2020 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu
výzkumných organizací schválených pro přijímání
výzkumných pracovníků ze třetích zemí
326/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečiš-

ťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády
č. 450/2011 Sb.
336/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997
Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
311/2020 Sb. Sdělení Ministerstva školství o vyhlášení
aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze
třetích zemí
307/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem
konopí pro léčebné použití
306/2020 Sb. Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných
povoláních
285/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další související zákony
270/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
250/2020 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na
vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště
III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
121/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
pad

Recenze
ROBOT 100
STO ROZUMŮ
Editor Jitka Čejková

svou habilitační práci s názvem „Chemical engineering
contribution to artificial life research“. Ve své vědecké
práci se zaměřuje na studium jednoduchých chemických
systémů, které jsou schopny reagovat na vnější podnět
způsobem připomínajícím chování živých buněk. Čapkova
divadelní hra R. U. R. ji zvláště zaujala tím, že Čapkovi
roboti mají stejně jako její systémy organickou podstatu.
Když se blížilo sté výročí vzniku Čapkova díla, pojala
záměr oslavit toto výročí souborem příspěvků odborníků
nejrůznějšího profesního zaměření o tom, jak pohlížejí na
obsah hry R. U. R. po sto letech od jejího vzniku. Autorce,
resp. přesněji editorce, se podařilo shromáždit názory celkem 100 osobností, což dalo vznik podtitulu „Sto rozumů“. Je nutno ocenit množství vynaložené editorské práce

Vydala Vysoká škola chemickotechnologická v Praze v roce 2020,
448 stran, 380 Kč.
Obálka: Jonáš Ledecký 2020
ISBN 978-80-7592-062-1

Doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D., působí na Ústavu
chemického inženýrství VŠCHT. V roce 2020 obhájila
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Jitky Čejkové, aby příspěvky velmi různé zaměřením,
formou i jazykem vytvořily ucelený knižní soubor.
Z přispěvatelů jen asi třetina pochází z českého prostředí,
zhruba polovinu autorů tvoří vědci zabývající se umělým
životem (anglicky Artificial Life, zkracováno ALife).
Souboru příspěvků předchází originální text prvního
vydání dramatu R. U. R. Zařazení textového přepisu hry je
významné a důležité pro další část knihy. Je to přínosné
nejen pro čtenáře, kteří tuto hru znali jen v rámci školních
osnov, ale i pro ty, kteří se s Čapkovou hrou seznámili
v různých překladech a úpravách, protože původní předloha prodělala v běhu času řadu změn. Při pročítání následujících příspěvků má tak čtenář snadnou možnost vracet se
k jednotlivým postavám dramatu, ke kterým se v nich
obsažené úvahy často vztahují. Několik úvodních příspěvků se zabývá vznikem slova „robot“ a historií Čapkovy
hry. Dočteme se, že slovo robot, které upomíná na únavnou nucenou práci, poradil Karlu Čapkovi jeho bratr Josef.
Nenáročná hlásková skladba slova pak umožnila snadné
převzetí do mnoha jazyků, a tím přispěla k jeho celosvětovému rozšíření. Nyní aktuální sté výročí vzniku dramatu
R. U. R. je spojeno s jeho prvním uvedením ochotnickým
souborem v Městském Klicperově divadle v Hradci Králové 2. ledna 1921 a oficiální premiérou v Národním divadle
v Praze 25. ledna téhož roku.
Následující a nejobsažnější část knihy je jedinečnou
sbírkou úvah a odborných názorů k problémům nástupu
umělé inteligence, které vycházejí z hledisek čistě materiálně-technických, ale i filozofických a etických. Většina
úvah zdůrazňuje aktuálnost Čapkovy hry i po sto letech od
jejího vzniku vzhledem k tomu, že nyní jsme obklopeni
množstvím nejrůznějších robotických mechanismů, což

přináší stále tvrdší konfrontaci omezených lidských schopností se stále širšími možnostmi umělé inteligence. Karel
Čapek se úmyslně nesnažil popsat technické podrobnosti
výroby jeho robotů ani detaily mechanismu obchodování
s nimi (které by při stoletém odstupu mohly připadat jako
omšelé), ale soustředil se na vyjádření toho, co nás dělá
lidmi a co by mělo vždy člověku zůstat. Schopnost hlubokého citu až sebeobětování představují polidštění roboti
Helena a Primus. Nutkavou potřebu tvůrčí práce vyjadřuje
postava stavitele Alquista. Význam Čapkovy hry skvěle
vyjádřila Jana Horáková z brněnské Masarykovy univerzity názvem svého příspěvku „Hra o robotech jako Čapkův
test lidskosti“.
Příspěvky jsou uspořádány tak, aby je bylo možné
číst postupně i na přeskáčku. Většina příspěvků je navíc
kratšího rozsahu, což čtenáři umožňuje, aby k četbě využil
i krátké volné chvíle. Rozhodně však stojí za to si knihu
přečíst pečlivě. K mnohým úvahám je vhodné se vracet
v klidu, kdy je možnost i k vlastnímu zamyšlení. Pro hlubší vniknutí do naznačených problémů vztahu lidské společnosti k rozvoji umělé inteligence lze pak využít i materiály uvedené v obsáhlém souboru 278 citací.
Je obtížné vybrat některou z publikovaných úvah jako
nejzávažnější pro současnost a pro perspektivu dalšího
vývoje umělé inteligence. V tomto ohledu mne zaujal konec krátkého příspěvku, který napsal Hiroshi Ishiguro
z Ósacké univerzity a který editorka zřejmě úmyslně zařadila na závěr knihy: „Myslím, že za sto let už nebudeme
diskutovat o tom, čím se lidé liší od robotů. Budeme podle
všeho hovořit o tom, co nás dělá lidmi.“
Petr Holý

Zprávy
„Máme k dispozici materiál na bázi polyurethanu.
Póry mezi nanovlákny jsou tak malé, že jimi patogenní
organismy neprojdou. Navíc jsou nanovlákna upravena
tak, že na ně dokážeme poměrně jednoduše navázat nanočástice stříbra, které brání množení zachycených virů
a bakterií. Pokud se materiál použije pro nanoroušku nebo
do kartuše respirátoru, ochrání uživatele před průnikem
nežádoucích mikroorganismů z vnějšího prostředí do dýchacích cest,“ uvedla hlavní řešitelka grantu Jana Soukupová z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty UP (RCPTM).
Materiál nejenže zničí patogeny z vnějšího prostředí,
ale zabrání také růstu bakterií a plísní při delším použití.
Bojuje tak i s kožními problémy způsobenými těmito patogeny, které u citlivých jedinců při nošení ochranných prostředků mohou vznikat. Současně materiál vykazuje vysokou životnost.
Na vývoji materiálů pracují vědci od poloviny loňského roku díky projektu COVID z programu TA ČR Gama
2. Ten byl jednou z reakcí na jarní vlnu pandemie covidu19. Díky předchozím dlouholetým výzkumům měli vědci
z RCPTM s podobným materiálem bohaté zkušenosti,
patentově chráněné v Evropě i USA (Zbořil R., Soukupová J.: Method of immobilization of silver nanoparticles on

V Olomouci vznikl nový materiál (nejen)
pro nanoroušky
Tisková zpráva

Nanovlákenný materiál ArgeCure vhodný do ochranných roušek, respirátorů a v budoucnu třeba i pro filtraci
vody nebo krytí ran včetně popálenin vyvinuli vědci
z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) ve spolupráci
s Vědeckotechnickým parkem UP (VTP UP) a komerčními partnery díky podpoře Technologické agentury ČR (TA
ČR). K ukotvení nanočástic stříbra, které jsou účinným
pomocníkem v boji s nebezpečnými bakteriemi i viry
(včetně nového typu koronaviru), výzkumníci využili inovativní technologie, čímž výrazně zjednodušili budoucí
výrobu těchto materiálů a usnadnili jim cestu do praxe.
Zájem o ArgeCure aktivní filtry projevilo již několik průmyslových partnerů, mezi nimi i významný český producent nanovláken.
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„Učme chemii atraktivně“ také v Karlovarském
kraji – uzávěrka nového ročníku se blíží

solid substrates, patenty: US 9505027, EP 2701515). Koronavirová krize jen urychlila vývoj technologie, díky níž
dokáží vědci aktivní nanostříbro na materiál ukotvit skutečně pevně a dlouhodobě. Výrazným způsobem k tomu
přispěla i spolupráce s komerčními partnery zapojenými
do projektu.

Tisková zpráva

Recept na to, jak učit chemii na základních školách
v České republice atraktivně, se již druhým rokem snaží
dát stejnojmenná soutěž, kterou pořádá Svaz chemického
průmyslu ČR ve spolupráci s předními českými firmami
z tohoto odvětví. Cílem soutěže je sdílet zkušenosti, tipy
a praktické prezentace od samého začátku, kdy žáci a žákyně do světa chemie na základních školách vstupují.
Nejlepší osmička přihlášených projektů z 2. ročníku
byla prezentována na online konferenci, která se uskutečnila 27. ledna 2021. Prezentace vítězných projektů a záznam celé konference jsou k dispozici online i pro ostatní
vyučující chemie zdarma. Třetí ročník byl zahájen
15. října 2020 a uzávěrka bude 31. března 2021. Nejlepší
předložené projekty z ročníku 2020/2021 budou finančně
honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií v září
2021.
Ing. Oldřich Honzák, vedoucí personálního odboru
Synthomer a.s., říká: „Chemie je všude kolem nás. Setkáváme se s ní denně v potravinách, léčivech a dalších výrobcích. Je to jeden z mála předmětů, který můžete učit
opravdu prakticky. Bohužel na základních školách se
s výukou začíná úplně nakonec a hodinová dotace je velice
malá. Záleží tedy na učiteli, zda žáky nadchne, a ti pak
pokračují ve studiu na středních a vysokých školách. Na
základních školách také v našem kraji je mnoho skvělých
kantorů, za všechny jmenujme 2. nebo 6. ZŠ Sokolov, kteří
učí chemii originálně s entusiasmem. A my je chceme
v jejich aktivitách podpořit, ať již finančně, nebo materiálním vybavením.“
A Ing. Honzák dál vysvětluje: „Soutěž „Učme chemii
atraktivně“ podporujeme od pilotního projektu. V letošním
roce jsme přispěli částkou 10.000 Kč. Pro vítěze krajských
kol chceme nabídnout voucher na exkluzivní exkurzi do
chemických provozů našeho závodu v Sokolově pro učitele
ZŠ a také žáky.“
Synthomer a.s. je jedním ze 128 členů Svazu chemického průmyslu ČR. V Karlovarském kraji, konkrétně
v Sokolově, působí od roku 1917. Mezinárodní společnost
Synthomer celoročně spolupracuje se základními školami
v regionu a podporuje výuku chemie formou vybavení pro
učebny a pedagogy i odborných konzultací pro ZŠ
v Sokolově.
Více informací o soutěži „Učme chemii atraktivně“
naleznou zájemci na webu Svazu chemického průmyslu:
https://www.schp.cz/info/svet-chemie?
openr=525#kotva525.
Záznam z online konference 27. 1. 2021 včetně prezentací vítězných projektů:
https://www.youtube.com/watch?v=dCiAHx_YjQg.

Není nanorouška jako nanorouška
V současné době je sice na trhu řada nanoroušek,
důležité jsou ale jejich parametry. „Pokud chcete využít
antimikrobiálních účinků nanostříbra a současně zaručit,
že tyto nanočástice budou pro lidský organismus bezpečné,
je nutné je kovalentně ukotvit a jejich velikost by se měla
pohybovat v rozmezí 10 až 50 nanometrů. Nanočástice
stříbra musí být navázané pevnými chemickými vazbami
tak, aby se jednotlivé nanočástice z materiálu neuvolňovaly a nekončily například v plicích. Náš proces úpravy vláken právě toto umí, a proto věříme, že oba parametry splňujeme bezezbytku. Abychom toto dokázali, plánujeme
studii na modelu plic,“ doplnila Soukupová, podle níž je
otázce bezpečnosti nutné věnovat velkou pozornost.
Materiál může uspíšit hojení ran i zlepšit filtraci vody
Vědce a jejich partnery z praxe čeká ještě zhruba tříměsíční fáze testování, kdy bude potřeba přizpůsobit materiál na míru konkrétním aplikacím. Možnosti jeho uplatnění jsou široké, dá se použít v aplikacích od textilního průmyslu až po krytí ran včetně popálenin. Velký potenciál
má materiál také jako součást filtračních systémů vody,
neboť díky svým vlastnostem dokáže zabránit zarůstání
filtrů řasami a dalšími mikroorganismy. Testování prokázalo například 99,98% účinnost vůči bakterii Escherichia
coli nebo 99,68% účinnost vůči tzv. zlatému stafylokoku.
Cílem nynějšího testování bude potvrdit i mimo laboratoř,
že jednotlivé částice zůstávají na svém místě a plní svoji
funkci. Právě podobné testy řadě stávajících nanotextilií
chybějí.
Technologii chráněnou evropským i americkým patentem, která dovoluje ukotvit nanočástice stříbra silnou
chemickou vazbou na různých materiálech včetně plastů,
kovů či textilií, vylepšují vědci z RCPTM zhruba od roku
2014. Taková antimikrobiální úprava povrchů totiž brání
tvorbě bakteriálních filmů a o její využití už projevila zájem řada firem v Evropě. Pevné ukotvení zabraňuje tomu,
aby se nanočástice uvolnily do organismu nebo životního
prostředí.
Projekt s názvem PoC2-06 Nano roušky skončí letos
v červnu, kdy bude připraven k přenosu do praxe. TA ČR
v programu Gama 2 podpořila výzkum v rámci COVID-19
výzvy projektu TP01010015 částkou 2 033 371 korun.
Projektu se účastní i Vědeckotechnický park Univerzity
Palackého v Olomouci (VTP UP), kterému se podařilo
získat spolupráce z aplikační sféry. „Tím, že propojíte excelentní výzkum s potřebami z praxe, můžete mnohem
rychleji dostat účinnější a bezpečnější produkty
k zákazníkům. Každý z nás pak může na vlastní kůži či
roušce pocítit, jaký užitek nám v běžném životě dokáže
přinést skvělá česká věda,“ doplnil Filip Auinger, business
developer VTP UP zapojený do projektu.

Spolchemie slaví již 165 let od založení
Tisková zpráva

V polovině února jsme oslavili významné a těžko
představitelné výročí: 165. narozeniny. Přesně před tolika
lety – 13. února – totiž vznikla, tehdy ještě pod německým
názvem firma SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou
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a hutní výrobu. Stalo se tak v roce 1856 ve Vídeňském
paláci knížete Schwarzenberga na ustavující schůzi zakladatelů z řad rakousko-uherské aristokracie a předních podnikatelů. Ty oslovil Christian Gustav Clemm a předložil
jim ambiciózní plány na založení velkého chemického
podniku. Pro srovnání – teprve o sedm let později byl založen chemický gigant Bayer. Spolchemie se tak dnes řadí
do elitní skupiny nejdéle nepřetržitě fungujících chemiček
světa, a oprávněně i mezi české průmyslové rodinné stříbro.
Sídlem podniku bylo díky své atraktivní poloze blízko
zdroje surovin od počátku Ústí nad Labem, kde během
několika málo let zahájily výrobu provozy anorganické
chemie. Slovo „hutní“, které se stalo součástí názvu společnosti kvůli očekávání, že v blízkých Krušných horách
jsou zásoby rud barevných kovů, zůstalo v názvu firmy
jako němý svědek myšlenky, která se nepotvrdila – a hutnictvím jsme se nakonec nikdy nezabývali. I přesto jsme
se do konce 19. století stali v tehdejším Rakousku-Uhersku
největší a v evropském kontextu jednou z nejvýznamnějších chemiček vůbec.
Po osamostatnění Československa začal ve skladbě
akcionářů převládat český kapitál reprezentovaný Živnobankou. Ve 20. a zejména 30. letech rozvětvila naše firma
svoji koncernovou strukturu a představovala prakticky
celý český chemický průmysl. Stáli jsme u zrodu dnešních
úspěšných firem – ať již Synthesia Pardubice, Spolana
Neratovice, Chemické závody Sokolov, Tonaso Neštěmice, na Slovensku Novácke chemické závody a dalších.
Základní závod v Ústí nad Labem byl od počátku koncipován především pro výrobu anorganických produktů, na
přelomu století zde přibyl obor organických barviv a polotovarů, reprezentujících četné a náročné organické technologie a postupy. Po znárodnění v roce 1945 se koncernové
uspořádání rozpadlo a dřívější významné postavení ztratilo
postupem let na významu, byť v některých oborech zásadní důležitost přetrvávala v rámci ekonomické organizace
východního bloku Rady vzájemné hospodářské pomoci
(RVHP).
V 50. letech jsme začali rozvíjet výrobní obor syntetických pryskyřic a epoxidové pryskyřice v současnosti
tvoří také jeden z hlavních pilířů naší výroby. Na konci
roku 1990 se firma opět stává akciovou společností – produkuje v té době více než 500 výrobků od barviv až po
kosmetické přípravky. Výrobní sortiment se stejně jako
firma samotná ale musí v dalších letech výrazně restrukturalizovat a stále více se zaměřovat na chemii s vysokou
přidanou hodnotou – takovou, která má šanci obstát celosvětově na těch nejnáročnějších trzích. To se nám daří
dodnes.
Zatím poslední úspěšná kapitola naší novodobé historie se začala psát v roce 2020, kdy jsme se stali součástí
investiční skupiny Kaprain. To nám umožňuje nejen další
rozvoj, ale i vypořádání se se všemi novými výzvami
21. století. Aktuálně jsme nejen jedním z předních evropských výrobců syntetických epoxidových pryskyřic
a anorganické chemie, ale i významným českým exportérem (vyvážíme do desítek zemí pěti kontinentů), a jsme
také jedním z nejdůležitějších regionálních zaměstnavatelů.
Zásadní důraz dáváme dnes oproti dávné historii na
ekologii a udržitelnost – areál firmy už ničím nepřipomíná
kouřící továrny jako z „Ocelového města“. Miliardové

investice do ekologicky šetrných provozů (například moderní ekologická membránová elektrolýza), zásadní omezení emisí, produkce odpadů a znečištění bereme jako naši
jasnou povinnost i zodpovědnost. Ostatně i naše produkty
pomáhají v boji proti globálnímu oteplování – ať již se
jedná o komponenty pro větrné elektrárny, či automobilový průmysl nebo nový projekt, který může celosvětově
významně pomoci v boji proti tvorbě tzv. skleníkových
plynů.
Jan Charvát
tiskový mluvčí

Rtuť ze starých výrobních provozů definitivně
mizí ze Spolany
Neratovická společnost Spolana pokračuje v postupné
ekologizaci svého výrobního areálu. Ve shodě
s integrovaným povolením zahájila postupnou dekontaminaci a demontáž výrobních zařízení a budov po ukončeném provozu amalgámové elektrolýzy na výrobu chloru
a louhu sodného. Tento provoz Spolana zastavila na konci
roku 2017, čímž došlo k úplnému ukončení používání rtuti
ve výrobních provozech společnosti. Celkové náklady na
dekontaminaci a demontáž jsou odhadovány na 160 milionů korun a jsou hrazeny společností Spolana.
„Cílem tohoto dlouhodobého projektu schváleného
Krajským úřadem Středočeského kraje je zbavit náš výrobní areál odpadní a zbytkové rtuti po ukončené výrobě chloru pomocí amalgámové elektrolýzy. Jsem velice rád, že po
náročném období příprav jsme dospěli do fáze, kdy dochází k odvozu a ekologické likvidaci tekuté odpadní rtuti,
která byla dosud bezpečně uskladněna přímo v místě bývalé výroby. V další fázi projektu se pak postupně zaměříme
na demontáž výrobního zařízení a na dekontaminaci skladovacích a expedičních prostor. Nakonec bude následovat
demolice těchto budov tak, aby byl prostor připraven pro
nové využití,“ vysvětluje Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana.
Celkově se jedná o zhruba 160 tun odpadní rtuti
v tekutém stavu, která byla využívána v elektrolyzérech.
Tato rtuť bude uskladněna do zabezpečených kontejnerů,
které v následujících týdnech převeze specializovaná švýcarská firma do Švýcarska k chemické přeměně rtuti na
sulfid rtuťnatý. Tato látka bude nakonec ekologicky
uskladněna ve specializovaném skladu v solných dolech
v německém Hesensku.
Výroba polyvinylchloridu (PVC), který je základní
surovinou pro výrobu široké řady materiálů ve stavebnictví
nebo textilním a oděvním průmyslu a jehož je Spolana
jediným výrobcem v České republice, zůstala zachována.
Chlor potřebný pro výrobu meziproduktu EDC, který byl
vyráběn rtuťovou elektrolýzou, je nahrazen přímým nákupem EDC od externího dodavatele.
Dokončení příprav a zahájení realizace odvozu a likvidace odpadní rtuti je dalším významným krokem
v pokračující ekologizaci neratovické Spolany. „Spolana
již dávno není ekologickým strašákem z minulého století.
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Dlouhodobě plníme veškeré emisní limity a do ochrany
životního prostředí každoročně investujeme desítky milionů korun. Letos jsme zahájili provoz nové kotelny na zemní
plyn v hodnotě 200 milionů korun, která nahradila stávající teplárnu na hnědé uhlí. Díky tomu došlo k výraznému
snížení objemu látek vypouštěných do ovzduší. Emise oxidu siřičitého klesly o 99 %, emise prachu a oxidů dusíku
o 90 % a emise oxidu uhelnatého o 60 %,“ uzavírá Miroslav Falta.

významně ke snížení uhlíkové stopy sokolovského závodu.
Tento projekt přinese omezení produkovaného množství
CO2 o cca 1400 tun ročně.
Tento projekt za zhruba 15 milionů Kč bude
realizován v příštím roce.
Nová jednotka bude využívat technologii koagulace
a flokulace, kdy jemné částečky polymerů ve vodě jsou
pomocí přídavku pomocných látek shluknuty do větších
částic a následně odděleny od vyčištěné vody filtrací.
Kromě finanční úspory zajistí nová jednotka také
nemalé omezení emisí oxidu uhličitého a umožní případný
budoucí růst kapacity výroby disperzí v Sokolově.
Druhou investicí je příprava vybudování nového provozu Energetiky v Sokolově. V pondělí 23. listopadu 2020
obdržel závod Sokolov od vedení skupiny Synthomer
„zelenou“ provést první krok k připravovanému záměru
přechodu na zemní plyn, který přinese výraznou úsporu
produkce CO2. Byl schválen investiční rozpočet na zpracování projektové dokumentace náhrady stávajícího uhelného zdroje plynovým. Schválený rozpočet činí více než
3 miliony Kč.
Schválení obou strategických investic potvrzuje záměr skupiny Synthomer budovat a rozvíjet výrobu
v Sokolově s hlavním důrazem na bezpečnost a ekologii.

Synthomer bude investovat do likvidace
odpadních vod a do nového tepelného zdroje
Tisková zpráva

Vedení skupiny Synthomer v Londýně schválilo dvě
významné investice, které budou realizovány v závodě
Sokolov.
První investice se týká nové jednotky zpracování
odpadních vod. Projekt umožní postupné změny
v ekologickém nakládání s odpady, zejména s důrazem na
odpadní vody. Odpadní vody vyčištěné pomocí nové technologie se přirozeně vrátí zpět do řeky, což je v době změny klimatu a neustálých diskusí o budoucí dostupnosti
vodních zdrojů významné. Nová technologie přispěje také

Osobní zprávy
K životnímu jubileu prof.
RNDr. Jiřího Zimy, CSc.

A v neposlední řadě je mimořádně aktivním dědečkem
svých dvou vnoučat a stále aktivním fotbalistou.
Během těch čtyřiceti let, co Jirku znám, nepřestávám
obdivovat jeho zcela mimořádnou schopnost jednat s lidmi
(se studenty i s kolegy, s nadřízenými i s podřízenými),
vytvářet kolem sebe příjemnou a dělnou atmosféru, užívat
empatii při řešení i těch nejsložitějších problémů a schopnost lidi spojovat i za situace, kdy často bohužel převládá
právě opačná tendence. A snahu (i schopnost) přenášet
tyto své vzácné dary i na studenty a spolupracovníky.
Takže na závěr jménem všech, kteří si Jirky váží pro
jeho práci pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, pro její Katedru analytické chemie i pro Českou společnost chemickou, přeji alespoň dodatečně všechno nejlepší k významnému životnímu jubileu, a hlavně to zdravíčko a ať mu jde fotbal. A těšíme se všichni na další spolupráci.
Jiří Barek
předseda výboru Odborné skupiny
analytické chemie ČSCH

Dne 11. února 2021 oslavil své
65. narozeniny prof. Jiří Zima,
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a dlouholetý aktivní člen výboru Odborné skupiny analytické chemie České
společnosti chemické. V případě významných osobností,
mezi které prof. Zima bezesporu patří, bývá zvykem začínat podobné články touto větou i za situace, kdy pandemie
výrazně modifikuje smysl a praktický obsah slova
„oslavil“.
Prof. Zima se narodil v roce 1956 v Praze, v roce
1980 absolvoval s vyznamenáním obor analytická chemie
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce
1985 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1998
byl jmenován docentem a v roce 2009 profesorem analytické chemie. V roce 2016 a znovu v roce 2020 byl zvolen
děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jedné z největších fakult na naší alma mater. Je naším předním odborníkem v oblasti moderních elektroanalytických
metod pro stanovení biologicky aktivních organických
sloučenin, důležitých z hlediska ochrany životního prostředí či lidského zdraví, využití uhlíkových pastových elektrod a HPLC s elektrochemickou detekcí. V této oblasti
publikoval na 200 článků v recenzovaných mezinárodních
časopisech s impaktním faktorem a řadu kapitol
v odborných monografiích s více než 3000 citacemi
s vyloučením autocitací a jeho h-index je 29.

Kytica Dalme
Oslávencovi sa patrí zagratulovať a ženám k darčeku
pridať aj kyticu. Dnes sme v karanténe, a tak oslavy sa
dejú zväčša virtuálne, a preto aj my pripájame virtuálnu
kyticu pozdravov k životnému jubileu našej jubilantky
RNDr. Dalmy Gyepesovej, CSc. Ľuďom na dôchodku sa
zvyčajne ťažko píšu laudáciá, lebo ich aktivita sa odchodom do dôchodku prudko znižuje. Toto ale nie je prípad
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našej oslávenkyne Dalmy, alebo ak ju väčšinou všetci
voláme Dalmušky či Daliky.
V rokoch 2006 (číslo 2/1: https://www.schems.sk/
chemzi_pdf/ChemZi20060201.pdf)
a
2011
vyšla
v ChemZi č. 7/13 na str. 31 (https://www.schems.sk/
chemzi_pdf/ChemZi20110701.pdf) gratulácia, ktorá veľmi
podrobne popisuje jej mimoriadne aktívnu a iniciatívnu
životnú dráhu, no nedá mi niektoré fakty znovu pripomenúť. Vysokoškolské štúdiá ukončila v roku 1959 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
(PriF UK) a v roku 1960 nastúpila na Ústav anorganickej
chémie SAV. Vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc. –
teraz PhD.) obhájila v roku 1972. Popri tom pôsobila aj na
Katedre anorganickej chémie PriF UK. Vedecky sa orientovala na kryštálovú štruktúrnu analýzu, kde je spoluautorkou viacerých prác a prednášok aj počas vedeckých pobytov v zahraničí. Bola taktiež členkou redakčnej rady časopisu Chemical Papers, Bulletinu Slovenskej chemickej
spoločnosti (SCHS) ako aj ChemZi. Mimoriadne aktívna
bola v utužovaní a rozvíjaní medzinárodných vzťahov
SCHS, už krátko od založenia FECS, EUChemS a veľmi
rada navštevovala zjazdy partnerskej Poľskej chemickej
spoločnosti (PTChem), kde získala mnohých priateľov
a spolupracovníkov, ktorí ju nechajú pri stretnutí vždy
vrúcne pozdravovať (prof. Štefan Lis). Podobne prof. Večeslav Kaučic, bývalý predseda Slovinskej chemickej spoločnosti a mnohí iní.
Za dlhoročnú vedeckú a organizačnú prácu bola D.
Gyepesová viackrát ocenená. Získala Čestnú plaketu
D. Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách,
ktorú jej udelilo Predsedníctvo SAV (1986). Za mimoriadne činorodú prácu v SCHS bola viackrát ocenená medailami, Zlatú medailu SCHS za zásluhy o rozvoj spoločnosti
jej udelila SCHS v roku 2001 a od roku 2009 je Čestnou
členkou SCHS. Na slávnostnom otvorení spoločného Zjazdu chemických spoločností v Tatranských Matliaroch
v roku 2005 jej bolo udelené Čestné členstvo Českej chemickej spoločnosti. Je to vysoké ocenenie zo strany partnerskej Českej chemickej spoločnosti za dlhoročnú významnú spoluprácu. V roku 2011 jej bola udelená Medaila
Daniela Belluša. V roku 2016 bola ocenená Medailou
SAV za dlhoročnú vedeckú prácu (https://www.sav.sk/?
lang=sk&doc=servicesnews&source_no=20&news_no=6553). To je len krátky
zoznam jej ocenení a ospravedlňujem sa jubilantke, že
určite nie kompletný, ktoré za svoju pracovitosť a aktivitu,
snahu pomôcť vo svojom živote získala.

Foto: Dalma mezi svými Jánošíky (V. Milata a P. Drašar) na
Sjezdu chemiků v Tatrách v roce 2011. (foto P. Drašar)

tíve. Táto spolupráca bola veľmi plodná a v priebehu rokov 1998 až 2006 z nej rezultovalo 15 spoločných publikácií. S nostalgiou si spomínam, ako bola Dalma fascinovaná
krásnymi kryštálmi niektorých organických zlúčenín
(najmä levoglukózanu), syntetizovanými organikmi z Chemického ústavu SAV. Veľmi rád som sa s ňou stretával aj
na zjazdoch chemikov, na organizácii ktorých sa významne podieľala. Ako dlhoročná funkcionárka Slovenskej
chemickej spoločnosti organizovala aj iné akcie. V tejto
súvislosti jej vďačím za možnosť prezentovať prednášku
„Emil Fischer – genialita a elegancia v organickej chémii“
pri príležitosti 100 rokov od udelenia Nobelovej ceny tomuto velikánovi v oblasti chémie sacharidov (cukrov).
Odborné diskusie s Dr. Gyepesovou k štruktúre chemických zlúčenín, ale aj na iné témy boli pre mňa vždy veľmi
obohacujúcim a príjemným zážitkom.
K jej životnému jubileu jej v mene svojom a kolegov
z Chemického ústavu SAV želám všetko najlepšie, hlavne
pevné zdravie, veľa šťastia a osobnej pohody.
Miroslav Koóš,
riaditeľ Chemického ústavu SAV Bratislava

Naša Dalma
Teraz, v dôsledku obmedzení spôsobenom pandémiou
COVID-19, náš sekretariát osirel. Každý pondelok
s oceľovou presnosťou bola Dalma poobede tam. Niekedy
prerušene kvôli operáciám či poľadovici a snehu, ale teraz
kvôli omnoho väčšiemu nebezpečenstvu v podobe malého
zákerného nepriateľa. Dalmuška, Dalika chýba, ale sme
veľmi radi, keď ju jej najbližší chránia ako oko v hlave.
Ona si to určite zaslúži. Sekretariát, na ktorom sa
s potešením v čase úradných hodín zastavovali viacerí
kolegovia a priatelia, bol mnohokrát svedkom vedeckých
i osobných diskusií. Ona potom ostávala do neskorých
večerných hodín alebo si nosila agendu domov, aby spracovala agendu vedeckej sekretárky. Každoročne pripravovala pozdravné listy jubilantom odovzdávaných na Seminároch jubilantov, každému jubilujúcemu funkcionárovi
SCHS pri príležitosti udelenia medaily pripravila diplom
so staťou opisujúcou jeho pôsobenie. Stále, vždy, dlhé,
dlhé roky. No a počas rokovaní Predsedníctva SCHS bol

Naša kolegyňa
Dr. Dalmu Gyepesovú som náhodne stretával v budove nášho ústavu (v ktorej sídli aj jej bývalé materské pracovisko, Ústav anorganickej chémie SAV) už od roku
1976, kedy som začal pracovať v Chemickom ústave SAV.
V roku 1998 ma Dr. Ľubo Smrčok zoznámil s Dr. Vraťom
Langerom (Chalmers University of Technology, Göteborg,
Švédsko), uznávaným odborníkom v oblasti X-ray analýzy
(najmä „single-crystal X-ray crystallography“). Vtedy
začala aj naša spolupráca s Dr. Gyepesovou, ktorá sa spolu
s Vraťom a Ľubom úzko podieľala na stanovení štruktúry
organických
zlúčenín
(konjugáty
sacharidov
s hydantoínmi, resp. aminokyselinami, deriváty oxazolidínov), ktoré boli syntetizované v mojom pracovnom kolek230
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a je nenahraditeľný jej prehľad, pamäť na osoby, ocenenia,
kontakty – proste Dalmina databáza v jej hlave je neoceniteľná a nenahraditeľná.
Ďalšou jej doménou je spisovná slovenčina. Len dúfam, že v tomto príspevku nenájde nejaké nespisovné výrazy a že jazykový korektor od Microsoftu nič neprehliadne. Nič neunikne jej jastrabiemu oku. Tak ako každá nepravosť, unáhlenosť či nepresnosť v práci či živote. Obdivujem jej trpezlivosť, akou pripravuje každý materiál,
a špecialitou je každoročná výročná správa SCHS. Netrpezlivo čaká na správy Odborných skupín, nedochvíľnych
urguje a potom nastane chvíľa tvorby dokumentu. Keby
som bol predsedom Odbornej skupiny, určite by som správu dodal, lebo jej sa nechce veriť, že niektoré Odborné
skupiny nič nerobili celý rok… Skladateľ nekomponuje
svoje dielo tak, ako ona túto správu. Presnosť, exaktnosť
vyjadrenia, zaradenia aktivity, proste neviem si predstaviť,
že by v správe bola nejaká chybička. Prekontrolované ňou
nespočítateľne krát, rovnako ako jej okolím.
Jej koníčkom je filatelia. Zbiera známky už dlhé roky
a vyzná sa v nich podobne ako v numizmatike. Raz som
spomínal, že ako dieťaťu sa mi páčila známka
s perokresbou muchotrávky. Na najbližšie narodeniny ma
ako darček čakal dubák z tej istej série… Známka vyšla
viac ako pred päťdesiatimi rokmi. Pred medzinárodným
rokom chémie (2011) navrhla, aby sme požiadali Slovenskú poštu vydať príležitostnú poštovú známku. Úplne náhodou sa na sekretariáte zastavil vtedajší predseda Zväzu
slovenských filatelistov doc. Ing. Ľubomír Floch, CSc.
a ten vyhlásil, že je posledný možný moment podať taký
návrh (ca. 1,5 roka dopredu). Aktívne pôsobila v tejto aktivite a mimoriadne sa tešila vydaniu známky ako druhej
krajine na svete, prvej v Európe. Aj keď jej radosť skalil
čierno-žltý deliaci pás, ktorý podľa tvorcu známky predstavoval nebezpečenstvo chémie, vytrvalo bojovala
s prvotným návrhom vysvetľujúc, že chémia nie nebezpečná a nebezpeční sú len ľudia, ktorí s ňou narábajú. Druhou
známkou bola známka k medzinárodnému roku kryštalografie – jej životnému grálu a láske. S jej bývalým doktorandom a neskôr obľúbeným spolupracovníkom RNDr.
Ľubomírom Smrčkom, CSc. nespočítateľne krát konzultovali so zástupcami Slovenskej pošty zámer vydania
a obsah známky. Niekto by si povedal, že taká drobnosť
a toľko pozornosti – ale toto je typická perfekcionalistická
Dalma. A do tretice prišila Medzinárodná chemická olympiáda, ktorá sa konala vo svojom 50. ročníku na Slovensku
a v Čechách: inaugurovali sme taktiež na nej známku Slovenskej pošty. Jej obvyklú radosť skalila podobnosť s inou
známkou, ale mala radosť, že sa vydanie podarilo.
A potom prišlo kvarteto: Medzinárodný rok periodickej
tabuľky. Nakoľko sme sa o rozhodnutí UNESCO dozvedeli neskoro, nemohli sme zaradiť vydanie príležitostnej

známky do edičného plánu. Ale nástojila na tom, aby sme
vydali aspoň perzonalizovanú známku. Jej námet ako všetkých predchádzajúcich veľmi pozorne sledovala, konzultovala a podporovala (www.pofis.sk).
Jej láska nielen k vede, ale aj ku športu – lyžovaniu,
športovej gymnastike či turistike – je známa. Keď sme
napríklad prechádzali cez Ružomberok cestou autom do
Vysokých Tatier na zjazd chemikov, vždy povedala nejakú
príhodu z hôr. Pomenovala všetky kopce a vrchy v okolí,
veď ich všetky v mladosti pochodila. Alebo zlyžovala.
Spomínala, že na lyžiach sa kedysi dalo prísť až do stredu
Ružomberka. To všetko aj s jej milovaným manželom
Edom, ktorého stratu veľmi ťažko niesla. Napriek tomu si
však zachovala optimizmus a pretavila ho do neutíchajúcej
lásky ku svojim najbližším.

Moja mama (ale aj naša)
Počas života s mojou mamou som zažila nespočetne
veľa príjemných a krásnych chvíľ, ktoré mi ostali v pamäti, a pevne verím, že ich ešte množstvo pribudne. Nie je
ľahké vybrať nejakú konkrétnu. Z ktorej oblasti? Rodinnej? Spoločenskej? Pracovnej? Týkajúcej sa jej koníčkov?
Po dlhom uvažovaní som si však uvedomila, že v živote
mojej mamy a celej našej rodiny sa všetky tieto oblasti
akosi prirodzene a s ľahkosťou prelínali. Aj moje deti žartujú, že nebolo nedeľného obeda u starých rodičov, pri
ktorom by sa nezvrtla reč na chémiu v niektorej z jej mnohých pestrých podôb. Či už išlo o aktuálne témy, spomienky na jej kolegov, alebo som potrebovala poradiť v práci.
Prienik chémie do všetkých sfér jej života sa, napokon,
odzrkadlil aj v jej láske k filatélii, keď veľkou mierou prispela k vydaniu dvoch poštových známok pri príležitosti
medzinárodného roka chémie a medzinárodného roka
kryštalografie.
Uvedomila som si, že práve táto prirodzená previazanosť jej profesie s celým jej životom je to, čo ju vystihuje
najviac. Nikdy nepatrila k tým, ktorí svoju prácu nechajú
za zavretými dverami pracovne. Myslím, že preto, lebo pre
ňu nebola prácou, ale vášňou. Nepatrila k tým, ktorí udržujú pracovné vzťahy výlučne na pracovisku a neprenášajú si
ich do života. Nuž a práve v tomto duchu sa nesie väčšina
mojich spomienok, ktoré mám v súvislosti s jej prácou.
Nebolo ničím výnimočným, ak v našej kuchyni sedeli
vedecké kapacity z Ruska či z Nemecka. Mama dodnes s
láskou spomína napríklad na prof. Käte BollDornbergerovú, kryštalografku AV NDR v Berlíne. Keď
táto výnimočná dáma pricestovala na pracovnú návštevu,
bývala u nás doma. Bolo to jej želanie. Neviem, či vyslovené, bolo však také samozrejmé, že slovo hotel sa ani
nevyrieklo. Pri príchode mojej mamy do Berlína bolo zasa
nemysliteľné bývať inde ako doma u pani profesorky.
Rovnako to bolo aj s maminým kolegom, Ing. Slavomilom
Ďurovičom, tiež bol v Berlíne vždy jej hosťom. Rada som
počúvala ich rozhovory keď si spomínali na pobyty v Berlíne, popisovali ako celý deň pracovali a večer si opatrne
dovolili predložiť pani profesorke želanie vyjsť si osamote
do ulíc mesta. Ing. Ďurovič sa vždy mohol pochváliť celou
získanou hodinkou, mama bola v tom menej úspešná.
Večná optimistka s láskavým pohľadom, rodená diplomatka, milovníčka slovenských hôr a náruživá turistka,
vášnivá filatelistka a numizmatička, nesmierna opora celej
rodiny, žena zaujímajúca sa o svet okolo seba, ktorá aj
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v tomto veku drží krok s dobou a technológiami. Je toho
veľa, čo by som o nej mohla napísať. Ak mám však charakterizovať maminu prácu, tak by som jednoznačne vyzdvihla to, že nebola ani tak prácou, ale hlavne celoživotnou vášňou, ktorú robila s nadšením, úprimným záujmom
a s radosťou. (Nielen) v tomto je pre mňa veľkým vzorom.
Lucia Andrezálová

zůstalo, a budu přemýšlet nad nekrologem za Zdeňka Hermana.
Zdeněk zemřel ve čtvrtek 25. února 2021, měsíc před
svými nedožitými 87. narozeninami. Vystudoval obor
fyzikální chemie a radiochemie na Matematicko-fyzikální
fakultě Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK) a v roce
1996 se stal profesorem fyzikální chemie na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze. V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR pracoval od roku 1957 až do
konce svého života. Na počátku se věnoval hmotnostní
spektrometrii a výzkumu srážkových procesů iontů a vzbuzených částic s Dr. Vladimírem Čermákem. Ve svých experimentech využili ionizační komůrku iontového zdroje
Nierova typu ve studiu reakcí přenosu náboje a tato metoda vešla ve známost i ve světě jako Čermákův-Hermanův
experiment.
Světový věhlas Zdeňkovi přinesla jeho práce v oblasti
elementárních srážkových procesů iontů s molekulami
a posléze i s povrchy, které zkoumal metodou molekulových paprsků. Tuto práci započal v letech 1964–1965, kdy
působil jako postdoc na Yale University u prof.
R. Wolfganga a spolu s ním zkonstruoval jednu z prvních
aparatur pro výzkum srážek iontů metodou rozptylu ve
zkřížených paprscích částic. Vylepšenou formu tohoto
přístroje potom postavil v Praze a poté, co profesor Wolfgang v roce 1970 tragicky zemřel, se pražský experiment
stal na nějakou dobu jediným na světě, na němž byly studovány reakce iontů s molekulami ve zkřížených paprscích. V laboratoři Zdeňka Hermana byla provedena celá
řada unikátních experimentů, jako např. reakce dvojnásobně nabitých iontů (dikationtů), které Zdeněk začal studovat
na počátku 80. let jako jeden z prvních.
O Zdeňkově výzkumu by se dalo psát ještě dlouho,
ale to si čtenáři mohou dohledat v četných publikacích, na
Wikipedii apod. Stejně tak jako tam najdou i dlouhou řadu
různých ocenění a čestných titulů, které Zdeněk za svou
práci obdržel. Je jich vskutku hodně a Zdeněk o nich se
mnou nikdy nemluvil, tak ani nevím, kterých z nich si
vážil nejvíce a které zde tudíž uvádět.
V názvu jsem ale sliboval spíše osobní vzpomínku než
Zdeňkův životopis, k jehož sepisování se necítím vůbec
kvalifikován. Já jsem ve Zdeňkově pražské laboratoři začal pracovat už ve druhém ročníku svého studia na MFF
UK v roce 1986 a zůstal tam až do dokončení svého doktorátu. Těsně před revolucí v roce 1989 jsem díky Zdeňkovi
strávil několik týdnů na univerzitě v Innsbrucku, odkud
jsme s kolegy sledovali útěk východních Němců na západ
přes pražskou ambasádu. Tenkrát mi došlo, že kolegové na
západní straně zdi, která ještě tenkrát stála, vědí, že i na té
naší straně jsou lidé schopní dělat dobrou vědu právě díky
osobnostem, jako byl Zdeněk. A takových jsme tou dobou
neměli – a ostatně ani dnes nemáme – mnoho.
Když jsem pak odešel na postdoktorální pobyt do
zahraničí – opět díky Zdeňkovi, měl jsem další příležitost
poznat, jak je Zdeněk známý a uznávaný ve světě. Jako
neznámý postdoc s nevalnou angličtinou člověk asi moc
nezaujme, ale stačilo zmínit jméno Zdeňka Hermana,
a téměř kamkoliv jsem přišel, ho někdo znal, a hned bylo
o čem mluvit. Lidé Zdeňka znali a měli rádi i mimo naši
poměrně malou vědeckou komunitu. Ten „trik“ spočíval
v tom, že Zdeněk nebyl jen vědec, ale vskutku renesanční
osobnost. To, co v něm získala chemická fyzika, to v něm
ztratilo výtvarné umění. Zdeněk tvořil kresby, malby

Momentálne pôsobí naša Dalmuška už dlhé roky ako
vedecká tajomníčka SCHS a Národného komitétu IUPAC.
A to aj v terajších zvláštnych podmienkach práce z domu.
Nielen preto, ale aj z dôvodu jej prívetivej, milej, vždy
usmievavej a láskyplnej povahy v mene okruhu jej najbližších si jej dovoľujem
virtuálne
zaslať
kyticu
85 krásnych červených ruží
so želaním naďalej prekvitajúceho optimizmu a plného
zdravia v kruhu rodiny a priateľov.
Viktor Milata

Milá Dalmuška,
bola si mi pevnou oporou pri mojej práci v SCHS,
zdrojom optimizmu, nápadov a dobrej nálady a určite takou aj zostaneš. Som rád, že si. Zostaň zdravá v týchto
neľahkých časoch.
K Tvojim narodeninám Ti venujem virtuálnu kyticu,
keď pominie koronavírus, tak ju zreálnim.
Peter Šimon

Osobní vzpomínka na profesora
Zdeňka Hermana
Když jsem ještě v létě roku 2020 navštívil Zdeňka
v jeho pracovně v našem Ústavu fyzikální chemie
J. Heyrovského (ÚFCH JH) AV ČR, obrátil se ke mně od
obrazovky počítače, na kterém právě pracoval, a s trochu
posmutnělým úsměvem pravil: „Já už píšu jen nekrology…“ To jsem ještě netušil, že tady teď budu sedět a zírat
do prázdné bílé stránky na obrazovce, která je stejně
prázdná, jako místo, které mnohým z nás zde po Zdeňkovi
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Zdeněk nejen, že umění vytvářel, ale dokázal o něm i zajímavě vyprávět. A nejen o umění. Díky svým encyklopedickým znalostem dokázal zajímavě vyprávět téměř
o čemkoliv. A také to rád dělával. Rád hostil lidi a povídal
si s nimi. A přátelé z celého světa ho také rádi navštěvovali i zvali k sobě na návštěvy.
Já osobně, jako Zdeňkův student, mu samozřejmě
vděčím za mnohé – někdy si dokonce říkám, že asi téměř
za všechno pozitivní, co mě ve vědeckém životě potkalo.
A myslím si, že takových je nás víc, kteří prošli Zdeňkovou laboratoří, a to je pozitivně ovlivnilo a nasměrovalo ve
vědecké kariéře i obecně lidsky. Ale kolik lidí v našem
oboru Zdeněk opravdu ovlivnil, mi došlo teprve nyní, když
jsem napsal zprávu o jeho smrti na Molecular Dynamics
News a vzápětí mi začaly chodit e-maily z celého světa od
lidí, se kterými se Zdeněk setkal, když byli studenti, a oni
na ta setkání a diskuse s ním dodnes rádi vzpomínají.
Na začátku jsem uvedl, že „zírám do prázdné bílé
stránky na obrazovce, která je stejně prázdná, jako místo,
které mnohým z nás zde po Zdeňkovi zůstalo.“ Zaplnit tu
stránku nebyl nakonec problém, neboť Zdeněk rozhodně
patřil k osobnostem, o kterých by se dala napsat celá kniha. Zaplnit to prázdné místo, které po Zdenkovi zůstalo
v kruhu jeho přátel po celém světě, a které nám zůstalo
v naší i mezinárodní vědě, se jen tak snadno nepodaří,
protože takových lidí, jako byl Zdeněk Herman, má nejen
naše česká kotlinka bohužel poskrovnu.
Autorova kresba Zdeňka Hermana, jak jej viděl v roce 2001
v Boulderu v Coloradu.

Michal Fárník

English Obituary for Professor
Zdeněk Herman

i sochy na profesionální úrovni. Ale to hlavní bylo, že byl
výborným pozorovatelem a o své výtvory se rád dělil.
Spousta kolegů se vracela z konferencí a různých seminářů
s nějakou tou Zdeňkovou kresbou, která je zachytila při
přednášce nebo nějak vtipně charakterizovala. V nejedné
vědecké kanceláři či laboratoři narazíte na Zdeňkovu kresbu, která ji zdobí – třeba až budete nastupovat do výtahu
v JILA v coloradském Boulderu nebo v pracovně profesora Toenniese v MPI v Göttingenu a v mnoha dalších. Těch
kreseb je celá tlustá kniha, kterou je radost si listovat. Ale

It is with great sorrow to share with you the sad news
that on February 25, 2021, Prof. Zdeněk Herman passed
away. Prof. Herman has worked at our Institute since 1957
till today. His contribution in the field of molecular dynamics and ion-molecule reactions was well recognized by
the international community and rewarded by many prizes
and awards on national and international level – too numerous to be outlined here. He belonged to the founders of
the rich tradition of molecular beams and ion-molecule
reactions, the field which continues to flourish thanks to
many of his disciples, on the international level and in the
Czech Republic in particular.
Besides his scientific achievements, he will be remembered among friends and colleagues especially for his
many talents and kind personality. If he would not pursuit
passionately his scientific career, he could probably make
a great career in painting and sculpting. Although these
fields were his "hobbies", his creations reached professional level admired by many. And he was very generous with
sharing his art with friends and colleagues. There are many
offices in scientific institutes around the world decorated
with his paintings, drawings, and sculptures. Thanks to his
general overview not only about science, but also about
many other areas such as art, it was always pleasant to talk
with Zdeněk. He was a great host and gentleman providing
and enjoying pleasing company. Many of us will miss
enjoyable discussions with Zdeněk.
Michal Fárník

Foto: Zdeněk Herman (uprostřed) a jeho skupina v laboratoři
ÚFCH JH okolo roku 1992 při „křtu“ nového přístroje na experimenty ve zkřížených paprscích. Základní komponenty přístroje
věnoval Zdeňkovi profesor J. P. Toennies (první zleva), ředitel
institutu Maxe-Plancka v německém Göttingenu, a inaugurace se
účastnil tehdejší ředitel ÚFCH JH profesor R. Zahradník (druhý
zleva). (Autor tohoto textu je vpravo dole.)
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Zemřel profesor
Jan Evangelista Dyr

denty k samostatnému myšlení, k pohledu do hloubky
problému v konsekvencích a k píli. Profesor Dyr vyučoval
na VŠCHT Praha a 1. LF UK Praha. Od roku 1992 se na
Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha externě
podílel na přednáškách předmětů „Imunologie a imunochemie“ a od roku 2003 „Imunologie a hematologie“.
Mnoho z jeho žáků jej následuje a nese jeho ideje a přístup
k vědecké práci dál. Jeho stopa není jen na poli vědeckém
či pedagogickém. Podílel se na vzniku ÚHKT v podobě,
kterou známe dnes. Spolupodílel se na vzniku Úseku pro
vědu, výzkum a vývoj. Od roku 1985 vedl oddělení biochemie, v roce 2005 se stal náměstkem pro vědu a výzkum
a v bouřlivých letech 2007–2009 byl statutárním ředitelem
ÚHKT. Dále byl vedoucím komplementu laboratoří
ÚHKT a od roku 2014 předsedou Vědecké rady ÚHKT.
Působil také v redakčních radách prestižních časopisů, za
všechny jmenujme např. Trombosis Research. Od roku
2019 byl předsedou České společnosti pro trombózu
a hemostázu České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně.
Prof. Dyr ve svém přístupu k nám, svým žákům
a spolupracovníkům, upřednostňoval kolegialitu, porozumění, empatii; vždy rád pomohl, a to jak na poli odborném, tak soukromém; poradil a byl trpělivý s často netrpělivým mládím. Stal se naším vzorem a zároveň i přítelem,
na nějž nikdy nezapomene. Odchodem profesora Dyra
ztrácí česká vědecká komunita výraznou osobnost a výjimečného kolegu, laskavého a obětavého učitele a člověka
vysokých morálních kvalit.

V pátek 22. 1. 2021 ve věku 74 let
zemřel nečekaně na následky těžkého
průběhu onemocnění Covid-19 pan
profesor Jan Evangelista Dyr, náš
dlouholetý spolupracovník a milý
kolega.
Prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc. po ukončení studií specializace makromolekulární chemie na VŠCHT Praha nastoupil v roce 1970 na Ústav hematologie a krevní transfuze, kde od roku 1985 vedl oddělení Biochemie a od roku
2013 byl náměstkem ředitele pro vědu a výzkum.
Celý svůj profesní život zůstal věrný i své alma mater. Od roku 1992 se na Ústavu biochemie a mikrobiologie
VŠCHT Praha externě podílel na přednáškách předmětů
„Imunologie a imunochemie“ a od roku 2003 „Imunologie
a hematologie“. Byl předním světovým odborníkem
v problematice hemostázy a trombózy a studiu proteinové
exprese a proteinových interakcí v plazmě a buňkách krve
u pacientů s onkohematologickými a kardio- a cerebrovaskulárními onemocněními. Výsledky své práce publikoval v desítkách článků v předních světových časopisech.
Jeho týmu se podařilo odhalit vrozené poruchy molekuly
fibrinogenu, které jsou u některých nemocných odpovědné
za vyšší náchylnost k tvorbě krevních sraženin.
Prof. Dyr byl člověkem pronikavě inteligentním
a renesančním. Díky své inteligenci a smyslu pro humor
byl vždy obklopen přáteli. Pro nás všechny odešel nejen
vysoce ceněný odborník, ale i přítel, který vždy dovedl
poradit a inspirovat.
Milý Honzo, budeš nám chybět.
Tomáš Ruml

Vážený pane Profesore, čest Vaší památce.

za kolegy, žáky a přátele Roman Kotlín

Vzpomínka na Vladimíra Balka
Vzpomínka na profesora
Jana Evangelistu Dyra

V sobotu 9. ledna 2021 zemřel jeden z našich významných zakladatelů termické analýzy a architekt emanační termické analýzy doc. RNDr. Vladimír Balek, DrSc.,
a to ve svých nedožitých 81 letech.
Vladimír Balek byl spoluzakladatelem OSTA – české
skupiny termické analýzy – na přelomu sedmdesátých let

V pátek 22. 1. 2021, ve věku 74 let, zemřel nečekaně
a náhle pan profesor Jan Evangelista Dyr, náš přítel, kolega, učitel, člověk mnoha nápadů, člověk velmi slušný,
zdvořilý a morální, a v neposlední řadě člověk, který vždy
stál na straně vědy a svých žáků.
Prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc. vystudoval makromolekulární chemii na VŠCHT Praha. Byl kandidátem věd
v oboru organická chemie, docentem na 1. LF UK Praha,
profesorem biochemie na VŠCHT Praha. V roce 1994
obdržel titul doktor věd na Akademii věd České republiky
v oboru chemie. Od roku 1970 pracoval v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), kde působil až do své
smrti. Ve své vědecké práci se zaměřoval především, nikoli však výlučně, na studium hemostázy, koagulace a trombózy. Byl autorem či spoluautorem více než 170 publikací,
tvůrcem či spolutvůrcem devíti patentů. Byl také autorem
či spoluautorem několika článků v Chemických listech.
Během své kariéry působil také ve Spojených státech amerických či ve Švédsku, kde si udělal velmi dobré jméno.
Spolupracoval a spřátelil se se světově uznávanými kapacitami v oboru studia fibrinogenu a nedlouho poté se světovou kapacitou v oboru stal také on. Nebyl to však pouze
skvělý vědec, ale také vynikající pedagog, který vedl stu-

Foto: zleva Vladimír Balek, Judit Simon a Jaroslav Šesták.
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minulého století a jejím předsedou (1972–1986). Stal se
významným zakladatelem oboru termické analýzy
a architektem emanační termické analýzy (ETA). Vždy byl
součástí velké skupiny nadšenců propagujících termickou
analýzu a zejména se proslavil jako novátor ETA, když
vytvořil její teoretické základy ve smyslu strukturně diagnostické metody. Stal se spolukonstruktérem přístroje
ETA, který se stal součástí komerční nabídky firmy Netzsch. Byl dlouhodobě členem edičních rad časopisů Thermochimica Acta (1984–1993) a regionální editor Journal
of Thermal Analysis (1995–2000), stejně jako „affiliate
councilor of ICTAC“ (1986–1994). V roce 1985 zastával
funkci místopředsedy organizačního výboru mezinárodní
konference ICTAC, která se uskutečnila v Bratislavě. Odborná skupina termické analýzy ocenila Vladimíra Balka
jako jednoho ze zakladatelů odborné skupiny Pamětním
listem za mimořádný přínos v oblasti termické analýzy,
který obdržel na Sjezdu chemiků v Praze v roce 2016. Je
autorem tří odborných knih a zveřejnil kolem stovky článků. Dostal řadu ocenění jako ruskou Kurnakovu medaili
1985, Netzsch/GEFTA 1988, americkou NATAS 1990,
JTAC 2002 atd.
Vladimír byl vždy vitální, nesmírně pracovitý a vždy
zapálený do nových úkolů. Rádi bychom vyzdvihli jeho
kolegiální přístup a spolupráci s mladšími spolupracovníky. Přínos jeho odborných znalostí, ale i životních zkušeností nejen v oblasti vědy je neocenitelný zejména pro
budoucí generace.
Petra Šulcová a Jaroslav Šesták

nil viacero prednáškových pobytov na univerzitách v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, na Univerzite Karlovej v Prahe
a na Univerzite Pardubice. V rámci programu ERASMUS
vykonal niekoľko prednáškových pobytov na Univerzite
Las Palmas de Gran Canaria (Španielsko).
Prednášal vybrané kapitoly z analytickej chémie,
separačných metód, identifikácie a kvantifikácie chemických látok, izolačných a separačných metód biomakromolekúl, trendov analytickej chémie a mnoho ďalších. Prednášal a viedol semináre z analytickej chémie pre študentov
anglických študijných programov na PriF UK, bol garantom pre magisterské, doktorandské štúdium a aj habilitačné a inauguračné konanie v odbore analytická chémia.
Jeho edukačné projekty boli zamerané na internetom
a počítačom podporované diaľkové vzdelávanie z metód
analytickej chémie a nové interaktívne prístupy multimediálneho vzdelávania v analytickej chémii. Cennými výstupmi sú simulačné programy diaľkového vzdelávania
a multimediálna učebnica Analytická chémia z pohľadu
riešenia spoločenských potrieb a problémov, v ktorej sa
zameriava na netradičné pohľady na analytickú chémiu.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa prof. Hutta orientoval na základný výskum a vývoj v oblasti metodológie
analytických separačných techník (vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie a kapilárnej elektroforézy) a ich
kombinácií. Aplikačne orientovaný výskum zahŕňal environmentálnu analýzu polárnych látok a HPLC charakterizáciu humínových látok a lignínov, stanovenie stopových
koncentrácií iónových a iónogénnych látok v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách. Významne prispel ku zriadeniu Centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií,
kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie.
Výsledky vedecko-výskumnej a pedagogickej práce publikoval v 73 pôvodných vedeckých prácach v prestížnych
vedeckých karentovaných časopisoch, jednej monografii
a troch vysokoškolských učebniciach.
Prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. bol a ostane trvale
uznávanou vedeckou a pedagogickou osobnosťou v odbore
analytická chémia. Za vedecko-výskumné a pedagogické
aktivity bol v roku 2012 ocenený dekanom Farmaceutickej
fakulty UK Bronzovou Galenovou medailou pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty a dekanom PriF UK pri
príležitosti 70. výročia založenia fakulty a za celoživotnú
činnosť v prospech fakulty pri príležitosti jeho šesťdesiatky. Prof. Hutta bol aktívnym členom Slovenskej chemickej
spoločnosti (ocenenie SCHS), Odbornej skupiny chromatografia a elektroforéza SCHS, členom Vedeckej rady PriF
UK, Medzinárodnej spoločnosti pre humínové látky
(IHSS), programových výborov mnohých konferencií.
Prof. Hutta mal tiež cit a pochopenie pre hodnotu
starších technických a analytických zariadení neraz nájdených na blších trhoch, mal lásku k zvláštnym druhom dreva, vzťah k pamiatkam a iné tvorivé schopnosti. Pozoruhodná bola aj jeho pozornosť k rodine, bol starostlivým
synom, manželom i otcom. Charakterizoval ho optimistický pohľad na svet okolo seba, nezištné rady a postoje ku
kolegom a priateľom pretkané celou jeho životnou púťou.
Bol človekom, ktorý svojou prácou významne prispel
k rozvoju analytickej chémie na Slovensku, aj za jeho hranicami, a ku vzdelávaniu študentov v oblasti chemickej
analýzy.

Odišiel prof. RNDr. Milan
Hutta, CSc.
Nebezpečná choroba si vybrala daň
najcennejšiu. 20. februára 2021 nás
náhle opustil prof. RNDr. Milan
Hutta, CSc., vedúci Katedry analytickej chémie na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave (PriF UK). Odišiel
dobrý človek, kolega, priateľ, ktorého sme mali radi a vážili si ho ako skúseného, kvalifikovaného a dôsledného
pedagóga a výskumníka. A pritom len celkom nedávno,
v júli 2020 oslávil významné životné jubileum – 65 rokov.
Prof. Hutta sa narodil v Skalici a stredoškolské vzdelanie
ukončil v roku 1973 v Bratislave. V rokoch 1973 až 1978
študoval na PriF UK odbor analytická chémia, habilitoval
sa v roku 1997 a v roku 2013 bol vymenovaný prezidentom SR za vysokoškolského profesora v odbore analytická
chémia.
Prof. Hutta pracoval na Katedre analytickej chémie
PriF UK od roku 1978, od roku 1996 striedavo vo funkcii
vedúceho katedry a zástupcu vedúceho katedry. V roku
1984 realizoval trojmesačný študijný pobyt vo Viedni na
pracovisku prof. J. F. K. Hubera (Institut für Analytische
Chemie, Wien Universität, Rakúsko), v roku 1996 to bol
trojmesačný študijný pobyt v Liège u prof. J. Crommena
(Institut of Pharmacy, University of Liège, Belgicko)
a v roku 2000 školenia v oblasti inštrumentácie pre kvapalinovú chromatografiu–hmotnostnú spektrometriu na pozvanie Americkej chemickej spoločnosti v USA. Uskutoč235
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Odchodom pána prof. RNDr. Milan Huttu, CSc. strácame pracovne a ľudsky mimoriadne vzácneho človeka.
Česť jeho pamiatke!

s nímž nadále spolupracoval. V roce 2008 získal prestižní
cenu Alfreda Badera, která je udělována Českou společností chemickou jako odměna a uznání vědci za vynikající
výsledky ve výzkumu v organické a bioorganické chemii.
Tuto cenu obdržel za svoji dlouhodobou práci v oblasti
ﬂuorovaných látek a nových typů cyaninových barviv. Byl
autorem či spoluautorem více než 40 publikací, tvůrcem či
spolutvůrcem 18 patentů a jednoho užitného vzoru. Od
roku 1999 byl členem České společnosti chemické. Byl
koordinátorem projektu OpVk PropMedChem („Propojení
výzkumu a vzdělávání v oblasti medicinální chemie“)
a řešitelem řady grantů.
Ing. Tomáš Bříza však nebyl jen skvělý vědec, byl
také vynikající učitel a kolega, který uměl předat mnoho
cenných zkušeností a rad. Při své práci v laboratoři byl pro
své kolegy a studenty vlídným rádcem, mentorem
i skvělým společníkem. Byl konzultantem několika diplomových prací studentů Ústavu analytické chemie VŠCHT
Praha. V posledních letech si našel čas i na výuku chemie
na Základní škole v Dolních Břežanech. Jeho výuka byla
kombinací teorie a velmi atraktivních experimentů. K jeho
zálibám patřila práce se sklem. Spolu se svými přáteli byl
návrhářem a výrobcem originálních bouřkových skleniček –
starého nástroje, který se používal v 18. století pro předpověď počasí. Měl rád manuální práci a doma měl dobře
zařízenou dílnu. Vedle toho se také rád pohyboval
v kuchyni, kde rád vařil netradiční pokrmy. Tomáš Bříza
byl nejen vzorem skvělého chemika, ale zároveň i přítelem
a kolegou, na kterého nikdy nezapomeneme. Odchodem
Ing. Tomáše Břízy, Ph.D. ztrácí 1. lékařská fakulta UK
Praha, VŠCHT Praha a celá vědecká chemická komunita
výraznou osobnost a výjimečného člověka.
Čest jeho památce!

Ján Labuda, Marián Masár a Viktor Milata

Vzpomínka na
Ing. Tomáše Břízu, Ph.D.
V pátek 12. února, v nedožitých 44
letech, zemřel náhle Ing. Tomáš
Bříza, Ph.D., oblíbený kolega, přítel a člověk mnoha nápadů, pro
kterého slušnost a vstřícnost byly
vždy samozřejmostí. Tomáš si udržel zanícení pro svou vědu – chemii.
Tomáš Bříza, rodák z Liberce, studoval v letech 1995
až 2000 Organickou chemii a farmakochemii na VŠCHT
Praha pod vedením profesora Jaroslava Kvíčaly. Studium
ukončil obhajobou dizertační práce „Synthesis of polyﬂuorinated cyclopentadienes“. V následném doktorském
studiu v letech 2001 až 2005, rovněž na Fakultě chemické
technologie VŠCHT Praha, zůstal věrný ﬂuorové chemii
a Ph.D. obhájil prací „Study of ﬂuorophilic ligands for
homogenous catalysis“.
Svou kariéru začal jako vědecký pracovník na Ústavu
analytické chemie VŠCHT Praha v laboratoři profesora
Vladimíra Krále. Následně v roce 2006 nastoupil jako
vědecký pracovník na 1. lékařkou fakultu Univerzity Karlovy do skupiny profesora Pavla Martáska a poté do vědecké skupiny v rámci Centra excelence BIOCEV. V letech 2004 až 2009 pracoval s přestávkami téměř rok a půl
u vynikajícího chemika profesora Franze P. Schmidtchena
v Chemickém ústavu Technické univerzity v Mnichově,

za kolegy z VŠCHT, 1. LF UK a BIOCEV
Milan Jakubek

Výročí a jubilea
Jubilanti ve 3. čtvrtletí 2021

Ing. Miloslav Slezák, CSc., (21.9.), Univerzita Pardubice

Uveřejněno se souhlasem jubilujících.

75
prof. RNDr. Jiří Dědina, DSc., (18.7.), Mikrobiologický
ústav AV ČR Praha
Ing. Vladimír Vojta, CSc., (3.9.), Praha
RNDr. Jiří Podešva, CSc., (24.9.), Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha

95
RNDr. Milan Odehnal, CSc., (11.9.), Brno
90
RNDr. Milan Vrána, (26.9.), Pardubice
85
RNDr. Dalma Gyepesová, Csc., (29.5.), Slovenská
chemická spoločnosť, Bratislava
RNDr. Pavel Schmidt, CSc., (11.8.), Praha
doc. Ing. Milan Šípek, CSc., (12.8.), VŠCHT Praha

70
doc. Ing. Jan Vídenský, CSc., (2.7.), VŠCHT Praha
doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., (21.7.), Zentiva a.s.
Ing. Jaromír Toman, CSc., (1.8.), Pezinok
RNDr. Pavel Michele, (9.8.), Lysice
Ing. Jaroslav Burda, CSc., (29.9.), Příbram

80
prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc., (4.9.), Ústav
pro hydrodynamiku AV ČR Praha
236
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Zemřelí členové Společnosti

65
prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc., (17.8.), VŠCHT Praha
Ing. Markéta Bláhová, (23.8.), SÚJB Praha
doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., (7.9.), Biologické centrum
AV ČR, v.v.i., České Budějovice

RNDr. Jaroslava Medunová, zemřela 22. prosince 2020
ve věku 83 let.
doc. RNDr. Vladimír Balek, DrSc., zemřel 9. ledna 2021
v nedožitých 81 letech.
Ing. Růžena Míčková, zemřela 10. ledna 2021 ve věku 87
let.
prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc., zemřel 22. ledna
2021 ve věku 74 let.
doc. RNDr. František Kašpárek, CSc., zemřel 24. ledna
2021 ve věku 86 let.
Ing. Tomáš Bříza, Ph.D., zemřel 12. února v nedožitých
44 letech.
prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., zemřel 25. února
2021 v nedožitých 87 letech.

60
Ing. Svatava Voltrová, CSc., (5.7.), ÚOCHB AV ČR
Praha
Srdečně blahopřejeme

Čest jejich památce
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Hlasovací lístek pro volby do Hlavního výboru
České společnosti chemické
na období 2021–2025

1.

Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

2.

Ing. Peter Barath, Ph.D.

3.

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.

4.

Ing. Eva Benešová, Ph.D.

5.

Ing. Markéta Bláhová

6.

RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.

7.

Prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.

8.

Prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.

9.

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

10.

Ing. Michal Jurášek, Ph.D.

11.

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

12.

RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

13.

Dr. Ing. Jiří Kotek, FEng.

14.

Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

15.

Prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík

16.

Prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.

17.

Doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.

18.

Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

19.

Doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

20.

Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.

21.

Prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

22.

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

23.
24.
25.

RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Revizní komise
1.

RNDr. Jan Fischer, Ph.D.

2.

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

3.

RNDr. Romana Sokolová, Ph.D.

4.

Doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.

Navržení kandidáti vyjádřili s kandidaturou souhlas. Volí se 16 členů Hlavního výboru, 3 náhradníci a 3 členové Revizní komise.
Na lístku vyznačte maximálně 16 jmen kandidátů, které volíte do Hlavního výboru, a maximálně 3 kandidáty Revizní
komise. Vybrané kandidáty vyznačte křížkem (X). Pro volbu je možno využít tento volební lístek, naleznete jej také na
www.csch.cz. Volební lístek odešlete na: chem.spol@csvts.cz s předmětem: Volby 2021 a s připojeným souborem „hlasovací
lístek“ nebo poštou přímo na adresu: Sekretariát České společnosti chemické, volební komise, Novotného lávka 5, 116 68 Praha
1. Hlasovací lístky zasílejte nejpozději do 1. července 2021. Vyhlášení výsledků voleb bude oznámeno na internetových
stránkách ČSCH do 5. září 2021.

